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INLEIDING
Reedslange tijd isvoorbereidend onderzoek verricht omde
Brabantse en Limburgse kanalen aan tepassen aanhetmoderne
scheepvaartverkeer.Voor watbetreftde Zuid-Willemsvaart
zullende plannenbinnen afzienbare tijd worden uitgevoerd.
Dit zal inhouden eenverbreding van hetoude kanaalenhet
gravenvan nieuwe kanaaltrajecten aandeoostzijde om 's-Hertogenbosch en Helmond.Tevens zullendeoude sluizen worden
vervangendoor een kleiner aantal nieuwe sluizen.Vooraldoor
deze laatste ingreep zalhetgrondwaterregiem inde omgeving
van het kanaalop vele plaatsengewijzigd worden.Degenoemde ingrepenhebbenverder gevolgen voor bruggen enwegen,het
beheer van hetoppervlaktewater envoor land-enbosbouw.
Ineen notavan Rijkswaterstaat (1978)werd eenglobale inventarisatie opgenomenvandegevolgen vande kanaalverbetering voor de natuur inde omgeving van het kanaal.Deonderhavige studie beoogde eennadere uitwerking hiervan,waarbij
tevensde effectenvan alternatieven enmogelijkemaatregelen
betrokken werden.Hetonderzoek werd uitgevoerd inde jaren
1982-1984 door oekologisch adviesbureau Moller Pillot teTilburg.
Voor wat betreftde huidige ende teverwachten hydrologische
toestand werd uitgegaanvangegevens,verstrekt door het district zuid-oost vandedirectieWaterhuishouding enWaterbeweging vande Rijkswaterstaat. Debiologische gegevens werden
verzameld (resp.geleverd)door:ir.M.Th.Veerkamp,drs.
C.M. Visser,J.van Diermen,E.vanden Doolen ir.A.
Klink.Dedrie eerstgenoemden schreven ookdelenvanditrapport. Daarnaast werd gebruik gemaaktvanvele gepubliceerde
enongepubliceerde gegevens,waarbij tevensvele waardevolle
adviezenverkregen werden,met namevande zijdevan het
Staatsbosbeheer (dr.ir.P.J. van Zadelhoff,ing.J.Streefkerk) enhet Instituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding (drs.R.H.Remmers,ing.P.C.Jansen,ing.K.E.Wit).
Deopdracht waseropgebaseerd gebruik temaken vanbestaande kennisen inzichten engeengrensverleggend onderzoek te
verrichten.Aangezienmet namevanvochtig cultuurbosdenatuurbehoudswaardenog slecht bekend is,zijn tocheen aantal
onderdelen alspionierswerk tebeschouwen.Mede omdeze reden
werd dedeskundigheid van vele Nederlandse biologen benutom
toteenverantwoord resultaat te komen.
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Pasgeleidelijk kwam aanhet licht,hoebedreigd het vochtig
cultuurbos inNederland isenhoe belangrijk hetdus is,dat
degebieden langsde Zuid-Willemsvaarthunwaarden voor de
toekomst kunnen behouden. Deontworpen alternatieve uitvoeringswijzenenmaatregelen zijn,vooruitlopend opditrapport, inogenschouwgenomen,toendedreigende waardeverliezen beter in zicht kwamen.
Tenovervloedemag er opwordengewezen,dat het bijdenatuurbehoudswaarden niet ineerste instantiegaat omde als
indicator gekozen insecten,plantenenz.Deze indicator-organismenmoeten eenbeeld gevenvande waarden enwaardeverliezenvandegehele levensgemeenschap.Naarmate hetmeer gaat
omgrotere enmeer bekende plante-endiergroepen, isook
meer aandacht besteed aande soortenop zich,omdat hieraan
inhet algemeenmeer belang wordt toegekend.
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II

DOELSTELLINGEN
IndetekstvandeovereenkomsttussenRijkswaterstaatdirectieNoord-BrabantenoekologischadviesbureauMoller Pillot
wordtdedoelstellingvanhetonderzoekalsvolgtgeformuleerd:
"OpbasisvandoordeRijksGeologischeDienstteverzamelen
informatieendoorhetdistrictzuid-oostvandedirectieWaterhuishouding enWaterbeweging vandeRijkswaterstaattebepalengrondwaterstandsveranderingen zaldoorhetadviesbureau
deschadeaandenatuurtengevolgevanverdrogingdanwel
verdrassingmoetenwordenbepaald.Tevenszullenadviezen
dienentewordengegevenovermaatregelenterbeperkingof
compensatievandegenoemdeschade."
Debedoelingvanhetonderhavigerapportis,aantegeven:
1. welkenatuurwaardenaanwezig zijnindegebiedendieten
gevolgevandekanaalverruimingwordenvergravenofverstoordofwaartengevolgevandekanaalverruimingdirecteofindirecte (o.a.hydrologische)veranderingente
verwachtenzijn;
2. inwelkematedeonder 1.genoemdewaardenverlorenkunnengaanonder invloedvandewerkzaamhedenofpeilwijzigingen;
3. demogelijkhedentothetnemenvanmaatregelenomeventueleschadetebeperkenoftecompenseren.
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III

GLOBALEOPZETVAN HET ONDERZOEK

III.A. Invloed vandeverbreding vande Zuid-Willemsvaart inhetalgemeen
Deverbreding vande Zuid-Willemsvaart kan schade aannatuur
en landschapveroorzaken opdiverse wijzen. Inhoofdzaak kunnenwordenonderscheiden (vgl.VA ) :
1. invloed vandirect ruimtebeslag door hetverbrede kanaal,
nieuweviaductenenz.;
2. verdroging ofverdrassing vangebieden onder invloed van
peil- ofprofielwijziging van het kanaal;
3. directe invloeden vande uitvoeringswerkzaamheden,bv.
door bronbemaling,werkverkeer,grondverplaatsing;
4. indirecte invloeden,door onvermijdelijkeofmogelijke
reactiesvanderden,bv.veranderingen inhet beheer door
waterschappen of bosbouwers,inhet beleid vandiverse
bestuursorganen of inhetgedrag van weggebruikers.
Hetonderhavige rapport heeftvoornamelijk betrekking opinvloeden sub 1en 2.Deoverige zullen slechtsnuendanworden aangeduid.Deonder 3en4vermelde invloeden enalternatieven betreffende het ruimtebeslag worden inhoofdzaak tijdens speciale besprekingen aandeorde gesteld.
Dit rapportmoet wélde basisbieden om alternatieven tekunnen afwegen enbegeleiding tijdensde uitvoering mogelijk te
maken.
III.B. Ruimtelijke begrenzing endiepgang van het onderzoek
Bijhetopzettenvanhetonderzoekmoesten keuzenwordengemaakt: ineen redelijk tijdsbestek moesten debelangrijkste
natuurwaarden wordengeïnventariseerd envervolgensmoest
worden aangegeven,watde schade aandeze natuurwaarden ten
gevolgevande kanaalverruiming zoukunnen zijn.
Watde ruimtelijke begrenzing betreft werd opgrond vanvoorlopigehydrologische gegevens besloten tot een afstand van2
kmvanaf de kanaalas ingebieden,die tengevolgevan peilverlaging zouden kunnenverdrogen eneen afstand van 1km in
deoverigegebieden.Dit allesbetreftdegehele Zuid-Willemsvaart,voor zover gelegen inde provincie Noord-Brabant,
over een lengtevan 60 km.
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Bijhet beschikbaar komen vandehydrologische gegevensmoest
de begrenzing enigemalen bijgesteld worden. Indit rapport
zijnenkelegebieden,die buitende invloedssfeer vandekanaalverruiming blijken teliggen,toch nog geheel of tendele
beschreven.Enkelegebieden opmeerdan 2kmvande kanaalas
zijn in 1984alsnog onderzocht (ziebijlage1 ) .
Levensgemeenschappen die nietgevoelig zijnvoor verdroging
encultuurland werden inhet algemeen nietonderzocht.Hierdoor kande indruk gewekt worden,dat indergelijkegebieden
geen waardevolle natuurlijkeelementen aanwezig zijn.Dit is
zeker wél hetgeval.Inagrarischegebieden zijnookwaardeverliezen inbermen en sloten teverwachten,wanneer hier
verdroging optreedtdoor peilverlaging inhetkanaal.
Voor zoverdat is inte schattengaat het inde niet-onderzochtegebieden echter niet om verliezendie kostbaremaatregelen zouden rechtvaardigen.
Dediepgang vanhetonderzoek kanworden gekarakteriseerd
door degeplande hoeveelheid tijd aan tegevenvoor onderzoek
inclusief voorbereiding enverslaglegging.Exclusief het Wijboschbroek en DeOetert/Oude Gooren isdit voor vegetatie en
waterfauna elk ruim 100werkdagen.
Aanhetvogelonderzoek zijnhiervoor ongeveer 30werkdagen
besteed. Intotaal hebben zesverschillende onderzoekers aan
het projectgewerkt.Begrijpelijkerwijze isgeen sprakevan
volledigheid.Ookbinnendeonderzochte groepen van
organismen zullenvele karakteristieke,gevoelige en schaarse
soorten niet zijnopgemerkt.Ons inziens zijnde getrokken
conclusiesgerechtvaardigddoor deomvang vande
"steekproeven".Voor de beschrijving vandeonderzoekmethoden
ziehoofdstuk VI.
III.C. Deonderzochte groepen van organismen
Omdatdiverse invloeden nietopalleonderdelen van eenlevensgemeenschap een evengrote invloed uitoefenen,werdenenkele zeer verschillende groepen van organismen voor onderzoek
uitgekozen,namelijk:
1)hogere plantenenmossen
2)aquatische macrofauna
3) amfibieën
4)vogels
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ad 1)

Onder hogereplanten wordt hier verstaande zaadplanten,varensenpaardestaarten.Alsaanvulling werden innattegebiedenookmossen bijhetonderzoek betrokken,omdat hieronder
nogal wat kenmerkende soortenvoorkomen.Dehogere planten
zijnvoor eendergelijkonderzoek onder andere erggeschikt,
omdatvandeoecologievande soorten relatiefveel bekend is
enomdat hetwaarnemen endetermineren betrekkelijk eenvoudig
is.

ad 2)

Alsmacrofaunaworden inde hydrobiologie aangeduid demet
het bloteoog zichtbaredieren,met een lengtevanaf ongeveer
1mm,exclusief plankton,vissen en amfibie'én.De macrofauna
isvoor eendergelijk onderzoek vooral bruikbaar,omdathiertoeeengroot aantal soorten behoort,die specifieke eisen
stellen aande waterhuishouding. Een zeldzame situatie wordt
dusvrijwel steedsgekenmerkt door de aanwezigheid van een
specifieke levensgemeenschapmet zeldzame soorten.

ad 3)

Amfibieën zijnvoor hunvoortplanting sterk afhankelijkvan
de aanwezigheid vangeschikt open water endeduur vandewatervoerende periode inde zomer,omdatdegedaanteverwisseling inhet water voltooid moet worden.
Ookde ophet land levendedieren (terrestrische fase) zijn
afhankelijk vandevochtigheid van hetgebied. Deonderzoekmethoden verschillen essentieel vandie bijdemacrofauna.Op
vele plaatsen werd ook hetcultuurland onderzocht.

ad 4)

Vogels zijn (behalve inhetWijboschbroek enop landgoed
Heeswijk)maar tendeleonderzocht. Eenvolledige inventarisatie isnamelijk zeer tijdrovend,terwijl slechts bij enkele
soortendirecte achteruitgang tengevolgevande kanaalverbreding verwacht wordt.Aangeziende secundaire gevolgen van
de wijzigingendevogelstand sterk kunnen beïnvloeden,spelen
devogelsechter bijde besprekingen over dewijzevan uitvoering eengroterol.
Degekozen groepen brengendusniet alle natuurwaarden en
verliezenvan natuurwaarden aanhet licht,maar moeten indicatief zijnvoor deze waarden endewijzigingendaarin.In
gevallen,waarindat wellicht niet zo is,wordt inde tekst
aangegeven metwelke andere organismen speciaal rekening moet
wordengehouden (vgl.VIA 3boppag.32).
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IV

GLOBALE BESCHRIJVING VANHET ONDERZOEKGEBIED

IV.A.

Geologie
Degeologie vanhetgebied wordt uitvoerig beschreven inhet
rapportvande Rijks Geologische Dienst (1984).
Hetgeheleonderzoekgebied isgelegen indeCentrale Slenk,
een relatief dalend gebied,datvoortdurend door fluviatiele
en eolische afzettingen isopgevuld.Het eerste watervoerend
pakket wordtvrijweloveral aande onderzijde begrensd door
de klei van Kedichem,diewerd afgezet aanhet eind vanhet
Onder Pleistoceen. Debovenkant vandeze laag ligtopeen
diepte van 25tot 95mbenedenmaaiveld.Opdeze kleiwerden
tijdens het Midden Pleistoceen grofkorreligeriviersedimenten
afgezet (Formatievan Sterksel,Formatie van Veghel).Debovenste 5- 25m bestaatmerendeels uit afzettingen van lokale
herkomst,samengevat alsde Nuenen Groep.Een uitzondering
vormt het noordelijk deelvan hetgebied,vanaf Schijndel tot
aande Maas.Hier ligtaande bovenkant vande Formatie van
Veghel een aaneengesloten kleilaag (kleivan Rosmalen). Deze
kleilaag vormthier een scheiding tussen twee watervoerende
pakketten.
Deafzettingen vande Nuenen Groep bestaan ineengroot deel
vanhetgebied uit fijn zandmet leemlagen.Hetbetreft hier
de zg.Brabantse leem: zandige leem,door lokale verplaatsing
van smeltwater afgezet in laagten inhet terrein. Deze leemlagen zijnvaak één totenkelemetersdik. Inde leemlagen
kunnengatenvoorkomen onder invloed van kryoturbateverschijnselen.Ten noorden van Helmond isdeze leem opvele
plaatsen nabij hetoppervlak aanwezig;hij speeltmet name
een rol inhet natuurgebied Wijboschbroek. Ten zuidenvan
Helmond isleem nabijhetoppervlak inhetonderzoekgebied
schaars.
IngrotedelenvandeCentrale Slenkoverheersen dekzandvlakten,afgewisseld metvrijweloost-westverlopende dekzandruggen. Insommigegevallen zijnopdeze laatste stuifduinen
ontstaan. Dedekzandvlakten zijn relatief arm aannatuurgebieden.Opde hoge ruggen vindtmenvaak naaldhoutbossen,
o.a. nabij Boerdonk (Het Lijnt), tenoostenvan Helmond en
ten noorden van Lierop.
Van bijzonder belang zijnde afzettingen inhet Aadal,omdat
de Zuid-Willemsvaart voor eengrootdeelde loopvanditriviertjevolgt.
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Het eigenlijkedal ismeestal enige honderdenmeters tot ruim
een kilometer breed. Het istijdens het Holoceen opgevuld
(Formatie van Singraven).Ten noordenvan Helmond heeft
waarschijnlijk een wat sterkeredaling plaatsgevonden;desedimenten bestaan hier voornamelijk uit zand metdunne laagjes
beekleem en slechts weinig veen.Ten zuidenvan Helmond heeft
zich ineenvrij rustig milieu veengevormd,datvaak tot aan
hetmaaiveld reikt en soms (inde regelonderbroken) enkele
metersdik is.
Geheel anders isde bovenlaag ten noordenvan Rosmalen.Hier
komenvanaf hetmaaiveld holocene rivierafzettingenvoor,
voornamelijk bestaande uit klei (Betuwe Formatie).
Vannoord naar zuid kunnen we inde nabijheid vande ZuidWillemsvaart verschillende gebieden onderscheiden:
- ten noordenvande lijn 's-Hertogenbosch- Rosmalen:voornamelijk afzettingenvanholocene rivierklei;
- tussen Rosmalen en Den Düngen ishet Aadal sterk verbreed
toteen lagevlakte,waarin zand enwat rivierklei isafgezet;
- tussen Den Düngenen Veghel:inhet Aadal afzettingen van
zand enlaagjes beekklei,weinig veen.Westelijk vande Aa
uitgestrekte laagtenwaarin (Wijboschbroek!) dikke lagen
zandigeleemvoorkomen;
- tussen Veghel enBoerdonk looptde Zuid-Willemsvaart door
eendekzandvlakte endoorsnijdt vervolgens twee samenkomendedekzandruggen (Het Lijnt);
- nabij Beek en Donk ligt het kanaalgrotendeels inhetdal
vande Aa ende Goorloop,waartussen ook dwarsverbindingen
bestaan. Denatuurgebieden (o.a.Eijckenlust,Het Laar)
liggen voornamelijk opbeekdalafzettingen,waarin leem en
somsook veenvoorkomt;
- deomleiding Helmond ligt tendele inhetdalvande Bakelsche Aa,grotendeels echter ineendekzandgebiedmet plaatselijk lage landduinen;
- ten zuidenvan Helmond tot Someren-Eind ligteengroot deel
van het kanaalenook hetmerendeelder natuurgebieden
(o.a.De Oude Gooren,De Oetert,De Starkriet) inhetdal
vande Aaenhaar zijbeken. Indezedalen isveelveenafgezet;
- ten zuiden van Someren-Eind bestaat eendeelvan hetgebied
uit afgegraven hoogveen vrijwel zonder natuurterrein.Het
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natuurgebied DeGroote Peel,waarin nogdikkehoogveenrestantenvoorkomen,valt buiten het invloedsgebied vande
Zuid-Willemsvaart.
IV.B.

Debodemkundige gesteldheid
De Zuid-Willemsvaart loopt indeprovincie Noord-Brabant
vrijwelgeheeldoor zandgronden.Tennoordenvan *s-Hertogenbosch komen over een traject van enige kilometers rivierkleigronden voor en inhet Peelgebied vindtmen plaatselijk veenontginningsgronden.Het kanaal isgegraven evenwijdig aanhet
riviertjede Aa,tendeledoor het Aadal,somsenkele kilometersdaarvandaan.Bijdeomleidingen om 's-Hertogenboschen
Helmond zalwatmeer van het Aadal worden afgeweken. Denatuurgebieden zijnmerendeelsgelegen opbeekdalgronden,op
laaggelegen zandgronden (gleygronden) ofop podzolgronden.
De beekdalgronden langsde Aaof zijriviertjesdaarvan zijn
inhetgebied ten noordenvan Helmond inhet algemeen arm aan
veen.De natuurgebieden (tendele landgoederen:DeWamberg,
Heeswijk,Eijckenlust) liggen hier voor een aanzienlijk deel
opBeekeerdgronden,bestaande uitleemarm en zwak lemig fijn
zand.Ten zuidenvan Helmond is inde regel wéleen veenlaag
aanwezig,die somszelfsmeer dan eenmeter dik is.Insommigegevallen reikt hetveen tot aanhetoppervlak (bv.in De
Oetert); graslanden zijnechter vaak bezand.
Degleygronden buiten het Aadal bestaanmerendeels uitlemig
fijn zand.InhetWijboschbroek enomgeving komtveel"Brabantse leem"voor,al isdeze hier zandiger dan inanderedelenvandeprovincie.Ook hier behorendemeeste lage zandgronden totde Beekeerdgronden.Vrijwel steedsliggende bossenop rabatten:hogere ruggen,ontstaan door omde 5à20
meter greppels tegraven.Ten zuidenvan Helmond is slechts
plaatselijkeen leemlaagjeaanwezig.
De ietshoger gelegen natuurgebieden liggenmerendeels op
podzolgronden.Het betreft tendele naaldbossen,tendele
echter ook loofhout.Menvindt zeo.a. inhet zuid-oostelijke
deel van hetWijboschbroek, inHet Lijnt (gem.Erp) en langs
het omleidingskanaal Helmond.Voor zoverdezegebieden niet
gevoelig zijnvoor verdroging iser weinig aandacht aanbesteed.
Perdeelgebied zalde bodemkundigegesteldheid nader worden
beschreven.
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IV.C. Waterhuishouding
J_«_Het9£ondwate
r.
Dehydrologievanhetgebiedwordtuitvoerigbehandeld inde
diversenota'svandistrictzuid-oostvandedirectieWaterhuishoudingenWaterbewegingvandeRijkswaterstaat(o.a.
Roijen,1983,1984).
Voordeplanten-endierenwereld isvooralvanbelang,waar
hetfreatischvlakindeverschillendeseizoenenligttenopzichtevanhetmaaiveldenofwetemakenhebbenmetinfiltratiewaterofmetkwelwater,datlangdurigcontactheeftgehadmethetsediment.
InhetgebiedrondomdeZuid-Willemsvaarthebbenwetemaken
meteengoeddoorlatend watervoerendpakketmetdaarboveneen
matigtotslechtdoorlatendedeklaag.Destromingvanhet
diepegrondwater isinhetgehelegebiedgerichtvanz.z.o.
naarn.n.w. (Roelofse.a.,1982).Naarmatemenverderstroomafwaartskomt,gaatdeinvloedvanhetAadalechtermeerdominerenenwordtdestromingmeern.w.gericht.Hetondiepe
grondwatervolgtinnogsterkerematederichtingvanhetdal
vandeAaenhaar zijbeken.Hetdalvandeoer-Aavormteen
diepeinsnijding indebovenstesedimentlagen.Hetmaaiveld
ligthiergewoonlijkééntotenkelemeterslagerdaninhet
omliggendegebied.Plaatselijk isindeomgevingechtereen
laaggelegenbeekoverstromingsvlakteofeenhogeredekzandrug
aanwezig.
Inhetbeekdalstijgthetdiepegrondwater inprincipetot
hoog inhetprofiel.Roelofse.a. (1982,bijlage6)geven
aan,datperiodiekeaanvoervangrondwateroptreedt,echter
alleentennoordenvanHelmondenuitsluitend inhetAadal.
Datditookhetgevalisinlaagtenindeomgeving,blijkt
uitdeinhetkadervanhetonderhavigeonderzoekverzamelde
gegevens.ZoblijktinhetwestelijkdeelvanhetWijboschbroekdestijghoogtevanhetdiepegrondwatervrijweloveral
eengrootdeelvanhetjaarbovendievanhetfreatischwater
uittekomen.Inhethogergelegenzuidoostelijkdeelkomt
ditveelminder frequentvoor.OokuithydrochemischonderzoekinhetWijboschbroek,DeOetertendeOudeGooren
blijkt,datplaatselijktotdichtonderhetmaaiveldgerijpt
grondwateraanwezig is.Dezerijping isinhetzuidelijke
gebiedmindervolledig (Remmers,1983b).
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Vrijweloveral fluctueert degrondwaterstand inde loopvan
het jaar sterk. Dit komtduidelijk tot uiting indegrondwatertrappen (Gt):degemiddelde hoogstegrondwaterstand (GHG)
endegemiddelde laagste grondwaterstand (GLG)liggenmeestal
vrijver uiteen.De natteregebieden (merendeels inhetdal
vandeAaenhaar zijbeken) hebben inhetalgemeen Gt IIIof
Gt V (GLGmeer dan 80,resp.meer dan 120cmbeneden maaiveld).
Rond Helmond en zuidelijker komtechter ookGt IInogal eens
voor (GLG50-80 cmbenedenmaaiveld),vrijwel uitsluitend in
de natuurgebieden,bv.de Biezen enMilschot,De Oetert,de
Starkriet.Dehoger gelegen naald- en loofbossen eneengroot
deelvan hetcultuurland zijnook indewinter droger:Gt VI
en VII,waarbijde GHG resp.meer dan 40enmeer dan 80cm
onder hetmaaiveld ligt.
Indedirecte omgeving vande Zuid-Willemsvaart zijndeverschillen tussen GLGenGHGduidelijk geringer,tenminste in
trajecten,waar het kanaalpeil relatief hoog ligt tenopzichtevan hetmaaiveld. Vrijwel nergens issprakevanondoorlatende lagenmet schijngrondwaterstanden.Zeer langdurige
stagnatie issteeds zeer lokaal,bv.door bodemverdichting op
paden inhetWijboschbroek.Op ietsgrotere afstand vande
Zuid-Willemsvaart komen wélheideprofielenmetvennen opeen
oerbanklaag voor,bv.opde Lieropsche ("Strabrechtsche")
Heide.
2^._Het_opper_vl^k_tewa_te^
Met uitzondering van het rivierkleigebied tennoorden van
Rosmalen watertvrijwel hetgeheleonderzoekgebied afopde
Aa enhaar zijbeken.Alleendeomgeving van Den Düngeneneen
zeer kleingebied ten zuiden en ten westenvan Somerenbehoren tothet stroomgebied vande Dommel.Vrijwel alle beken
zijntussen 1930 en 1960verregaand genormaliseerd;sommige,
bv.de Biezenloop,zijngrotendeelsof tendele gegraven buitendebestaande beekdalen.Allebeken werken inhet winterhalfjaar ontwaterend en zijn inde zomer alsregel gestuwd,
zodat zijdanmeer ofminder het omliggende land infiltreren
Inverschillende gebieden,bv. indeomgeving van Berlicum,
worden sloten en afgesneden beekarmen inde zomermet behulp
van water uitdeAaoppeilgehouden.Inde natuurgebieden
komenvoornamelijk temporaire waterenvoor.Dezevallen inde
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loopvan hetvoorjaar ofde zomer droog.Een aanzienlijkdeel
vandegreppels heeftgeenhorizontale afstroming; bij lage
grondwaterstanden zakthetwater geleidelijk inde bodem.De
bermsloot langsde Zuid-Willemsvaart heeftvaak eenwaterafvoerende functie;sommigegedeelten,o.a.bij Heeswijk,zijn
echter geïsoleerd endoen uitsluitend dienst als zaksloot.
De Zuid-Willemsvaart werktmomenteel nergensdrainerend.Ook
op plaatsen,waar het kanaalpeil boven hetomliggende maaiveld staat,gaatde infiltratie vanuit het kanaal (althans
aandeoostzijde) hoogstens enigehonderdenmeterslandinwaarts.Dit hangtvermoedelijk zowel samenmetdeontwaterende invloed vande nabijgelegen Aa alsmetde aanvoer vandiep
grondwater.Men ziehierover de rapporten over hetWijboschbroek en DeOetert.
IV.D.

De natuurgebieden ende aardvande aanwezige natuurwaarden
Het landschap rondde Zuid-Willemsvaart wordt enerzijdsbepaald door hetdalvande Aa enhaar zijbeken,anderzijds
door de aardvande aangrenzende gronden:laaggelegen vlakten
inhet noordwestelijkedeel,dekzandruggen inhetmidden en
zuiden.Denatuurwaarden inhet Aadal zijnmerendeels gelegen
inde aanwezigemoerassen,dode armen en landgoederen.Buiten
het Aadal zijn inhet noordwestelijkdeelvooralde vochtige
bossen opleemachtigebodem van belang,eldersdedalen van
de zijbeken.Debetekenisvandedrogeredekzandgebieden zal
hier nauwelijks ter sprake komen,omdatdezegebieden vrijwel
nietdoor deverbreding vande Zuid-Willemsvaart wordenbeïnvloed.Weldient nog tewordenvermeld,dat hetgebied rond
's-Hertogenboschgeheelonder invloed staat (ofstond)vande
Maas.Hier vindtmen nog restanten van eertijds zeer belangrijkeweidevogelgebiedenener liggenvele wielen,ouderivierdijkenenz.
Inde beekdalen zijnhet nietde beken zelfdiede hoogste
natuurwaarde vertegenwoordigen. Deze zijnnamelijk vrijwel
zonder uitzondering geheelgenormaliseerd enookdewaterkwaliteit is zeldenoptimaal.Opvele plaatsen liggen echter
vochtigegraslanden enmoerasbosjes,diemeer ofminder van
hunoorspronkelijke flora en fauna hebben bewaard. Demate
waarindit hetgeval ishangtvooral samenmet het alof niet
optredenvan kwel. Zeerhoge waarden wordenbereikt alssterkekweloptreedten eengericht beheer wordtgevoerd (DeOetert, DeOude Gooren,DeBiezen en Milschot).
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Het leemgebied tussen Veghel en Den Dungen (Wijboschbroek,
landgoed Heeswijk)heeft een zeer grootoppervlak aanvochtig
bosmetpopulierenteelt engriendcultuur.Vrijwel steedszijn
de bomengeplant op rabatten:het terrein issterkdoorgreppeld enmet hetverkregen bodemmateriaal zijnde tussenliggendedelen opgehoogd. Dehoge natuurwaarde wordt hierbepaald door de aanwezigheid vanvochtminnendebosvegetaties,
een specifiekevogelwereld eneen rijk ontwikkelde levensgemeenschap van temporaire wateren.Onder temporaire wateren
verstaatmen wateren,die jaarlijksdroogvallen. Dehiervoor
karakteristieke levensgemeenschap isafhankelijk o.a.vande
lengtevande watervoerende periode envande waterkwaliteit.
Toelichting omtrentde zeldzaamheid
Vochtige schraalgraslanden,ongestoorde elzenbroekbosjesen
inhet algemeendalenvan laaglandbeken metdiffuse kwel zijn
ingeheel West-Europa schaars.Dit komtdoordat overal juist
het laagland dicht bevolkt en intensief door demens benut
is.
Vrijweloveral zijndedalenvan laaglandbeken ontwaterd en
ontgonnen.Eventuele natuurlijkeof halfnatuurlijke restanten
zijnaangetastdoor ontwatering,eutrofiëring of anderemenselijke invloeden. InNederland hebbenvele tientallenvan
deze gebiedende statusvan natuurreservaat,maar dit heeft
ineen aantalgevallen externe invloeden nietof nauwelijks
kunnen tegenhouden.
Inhet gebied vande Zuid-Willemsvaart liggen enkele vandeze
terreinen,die eengrootdeelvan hun kwaliteiten bewaard
hebbendank zijeenmin ofmeer eigenwaterhuishouding.Deze
wordto.a.veroorzaakt door eenvrij sterke kwel (DeOetert,
DeOude Gooren,DeBiezen enMilschot).Indergelijkegebieden iseengrote kans aanwezig omde aanwezige kwaliteiten te
handhaven endoor gericht beheer zelfs teverhogen.Devervangbaarheid vandeze terreinen isvrijwel nihil:deze bijzondere situatie doet zichslechts zeer plaatselijkvoor en
elders ishetvanuit een sterkgestoorde aktuele toestand
nietmogelijkdeze kwaliteiten weer binnen eenperiodevan 50
jaar (oflanger) terug te krijgen. InDeOetert enDeOude
Gooren isplaatselijk een kwelmoerasaanwezig met voor ons
land unieke kenmerken. Dehier aangetroffen fauna isook internationaalgezien zeldzaam.
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Indeoverige beekdalen inhetgebied zijn alleenmin ofmeer
gestoorde fragmenten bewaard gebleven. Plaatselijk zijnde
potenties nog vrij hoog enookgestoorde fragmenten kunnen
belangrijk zijn,bijvoorbeeld als schakel inde verspreiding
van organismen (zieVIA 3a).Vaak zijn zij zelfs al schaars
innationaal en internationaal opzicht.
Gebiedenmet populierenteelt engriendcultures zijn inNederland niet zoschaars,maar de specifieke situatie inhetWijboschbroek isuiterst bijzonder,omdat:
- de bodemmet Brabantse leemdicht aanhetoppervlak volledig andere kwaliteiten heeftdandevenigeof kleiïgebodems waaropdezecultureseldersvoorkomen;
- het een kwelgebied is;
- deextensieve boscultuur over eengrootoppervlak voorkomt;
- de ruimtelijke variatie door de wijzevan beheer bijzonder
groot is.
Door deze uitzonderlijke kwaliteiten neemt hetWijboschbroek
inNederland eenvrijwel unieke plaats in.Hoewel eendeel
vande eigenschappen vanditgebied ook elders zijnterug te
vinden (bv.inde Geelders),vertoont hetgeheel eenbijzondere eigenheid.Aangeziendevoorgenomen ruilverkaveling weinig invloed ophetWijboschbroek schijnt tehebben enhetgebied alsrelatienotagebied isaangewezen,zijndemogelijkheden aanwezig omdehuidige kwaliteiten voor de toekomst te
behouden.
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V.

DEAARDVANDEGEVOLGEN VAN DE INGREPEN
(Evenals indeoverige delenvandit rapport blijvenveranderingenvoor de levensgemeenschappen inhet kanaal zelf,aan
deoeversdaarvan enopdedijkenbuiten beschouwing;men zie
hiervoor Rijkswaterstaat, 1978:42 w . )

V.A.

Dewerkzame factoren
De levensmogelijkhedenvoor organismen inde omgeving vande
Zuid-Willemsvaart kunnenopdiverse wijzendoor de verruiming
van het kanaal beïnvloed worden:
1. Ve£l_ies^an^ppervlajct^van biotopen:door ruimtebeslag
van het kanaalofvanwegen enz.blijft een kleinereoppervlakte over voor de betreffende levensgemeenschappen.
2. Hydrologischeveranderingen:
- lagere (grond)waterstanden
- hogere (grond)waterstanden
- veranderingen inbewegingen vanhet grondwater
- veranderingen inhetafvoerpatroonvangrote en kleine
waterlopen.
3. Veranderingen inde waterkwaliteit (desamenstelling van
grond- enoppervlaktewater) door:
- veranderingen inde verhouding infiltratie/kwel
- binnendringen van kanaalwater of water vanbv.agrarischeherkomst
- binnendringen vanwegenzout.
4. ExtraJDeme^tjLngalsgevolg vanveranderend beheer van
bossenofcultuurland,alof niet vanzelfsprekend voortvloeiend uitdegewijzigde situatie.
5. Bodemverdichting door intensiever belopenof berijden
tijdensof nade werkzaamheden ofdoor tijdelijke opslag
van grond.
6. ^o^ajLe_v^r^nd^e^ijig_v^n_het_bio_toopdoor wijzigingvande
bodemgeschiktheid, bv.aanplantvanmeer naaldhout.
7. Vejrajideringvande^oegankeljjjkheid:afnameof toename
vanrust.

V.B.

De beïnvloede organismen
Demeeste vande onder Agenoemde factoren beïnvloeden alle
ter plaatse levende organismen inmeerdere ofminderemate.
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Toch worden sommige levensvormen aanzienlijk sterker beïnvloed dan andere.Hiervanwordt inhetonderstaande eenglobaalbeeld gegeven.
Eenmoeilijker kwestie is,ofbeïnvloeding van een bepaalde
groepvanorganismen vanuit natuurbehoudsoogpunt meer ofminder belangrijk is,d.w.z.ofeenonherstelbare schade aan
bv.de amfibieënfauna evenernstig isalseendergelijke
schade aaneen (evenschaarse) planten- ofpaddestoelenwereld. Overdergelijke zaken worden indit rapportgeen uitsprakengedaan.
Debelangrijkstegemeenschappen,die schade kunnenondervindenvande kanaalverruiming zijn:
1. De plantengemeenschappen endaarvan direct afhankelijke
fauna. Deze zijnmerendeels zeergevoelig voor alleonder
A.genoemde factoren.Watde fauna betreftmoetmendenkenaanbv.vlinders,kevers,sluipwespenenz..
2. Levensgemeenschappen inde bodem (vrijwelgeheelbestaande uitorganismen,dieorganischmateriaal afbreken). Dit
betreft bacteriën en schimmels (paddestoelen),diverse
insektengroepen (o.a.kevers,larvenvanvliegen enmuggen),andere geleedpotige dieren,microfauna enz.De
soortenrijkdom ishierbinnen uitzonderlijk groot (duizenden soorten).Vele organismen zijngevoelig voor dewaterhuishouding,vooral indien hetgrondwater langdurig
tot aanhetmaaiveld reikt en/of het kalkgehalte vande
bovenste bodemlagenbeïnvloedt.
3. Levensgemeenschappen in temporairewateren (voornamelijk
dieren,diedood blad enz.afbreken). Deze zijn sterk afhankelijkvan eenbepaalde waterhuishouding en tendele
ookvan het kalkgehalte.Weonderscheidenmicrofauna (microscopisch kleinediertjes) naastmeso- enmacrofauna
(methet bloteoog zichtbare dieren). Ook amfibieënkunnenvan belang zijn.
4. Levensgemeenschappen inpermanente wateren.Hierbij zijn
meestalvegetatie,micro- enmacro-organismenteonderscheiden.Vaak ook amfibieën,vissen envogels.Zij zijn
vooralgevoelig voor veranderingen inde waterkwaliteit
enverder voor zeer grotewaterstandsveranderingen en
voor veranderingen inde afvoer van waterlopen.
5. Zoogdieren envogels zijnvooral indirect afhankelijk van
de bovengenoemdedeel-levensgemeenschappen. Sommige soortenworden inhun levensmogelijkhedenbeïnvloed door de
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waterhuishouding,bv.de houtsnip,diegeheel leeftvan
bodemfauna (inruimere zin).Demeeste soorten ondergaan
indirectde invloed vandeonder Agenoemde milieufactoren,omdatbv.devegetatiestructuur ofdevoedselrijkdom
verandert.
V.C.

Dewijzevan beïnvloeding
Ineenoecosysteem beïnvloedende soorten elkaar onderling,
maar daarnaast wordtdeverspreiding en talrijkheid vanelke
plante- ofdiersoort ook bepaald door het abiotischmilieu.
Wanneer de abiotische omstandigheden veranderen,verdwijnen
bepaalde soorten en tredenverschuivingen op inde richting
van een andere levensgemeenschap.
Inhetonderstaande worden enkele (voor hetonderhavigeonderzoek relevante) aspecten vande werking van abiotische
factorenopeen soort nader bekeken.
1.Het kwetsbaremoment
Tijdensdeontwikkeling van eenplant ofdier zijner altijd
bepaaldemomenten,waarop zeer speciale omstandigheden
vereist zijn.Voorbeelden zijnhet kiemenvan zaad,het
voltooien van eenlarvale ontwikkeling,hetbroedenvan
vogelsenz..Op anderemomenten kandezelfde soort ongevoelig
zijnvoor diemilieufactoren of indiapauze (ruststadium)
gaanof (bv.bijvogels) een ander gebied opzoeken.Het is
begrijpelijk,dat er nauwelijks organismen bestaan,die
gedurende het hele jaardezelfde grondwaterstand vereisen.
Vanbelang isgewoonlijk,of ineen bepaalde tijdvanhet
jaar eenbepaaldegrondwaterstand minimaal ofmaximaalx
dagenvoortduurt.
2^._He^t_"jonge^cjiiJ<tJ^ TO^OT vjnh^t_mil_ieu
a. Invloed van extreme omstandigheden
Onder uitzonderlijke klimatologische omstandigheden zullen
vrijwelgeen soorten uit Nederland verdwijnen,die aanhet
Nederlandse klimaat zijnaangepast,tenzijdoor menselijke
invloed. Ineenbv.uitzonderlijk droog jaar overleven
echter vele soorten alleen opde relatief natte plaatsen
vanvoorkomen.Vandaaruit worden naburige plaatsen weer
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herbevolkt.Ineennat jaar zullen inde regel andere
plaatsen als refugiumdienen. Indienhet aantalbeschikbare réfugiabinnen eennatuurgebied afneemt,wordtde kans
op uitsterven ineenextreem jaar natuurlijk groter.
b. Invloed vangemiddelde omstandigheden
Indiendegemiddelde omstandigheden ineenbepaald gebied
voor eensoortminder gunstig worden,zullen er inmeer
jarenminder geschikte plaatsen voor die soort aanwezig
zijn.Het isniet zeker,datdan ineen extreem jaar de
benodigde réfugiadoor die soortbezet zijn.
Bovendien komen ineen kleine populatieminder erfelijke
varianten voor,die tothetoverlevenvan allerlei wisselende omstandigheden instaat zijn.Hierdoor iseen kleine
populatiegevoelig voor allerlei factoren,die ineengrotepopulatiedoor eendeelvande individuen overleefd
wordt.
c. Invloed van concurrenten
Indien een soortop zichwel bestand istegen eenverandering van het abiotischmilieu,kandieverandering toch
oorzaak zijnvan hetverdwijnen vandie soort.Dit gebeurt
bijvoorbeeld alsandere soortendoor deveranderde omstandigheden die soortgaanverdringen.Zotreedt bijverdroging vaak "verruiging" vandevegetatieop,doordat brandnetelen ruigtkruiden zich sterkgaan uitbreiden.
^._Afnamevanjai^w^sselingsmog^l^jJ<hedjen_v^n_popul^tj:_esover
grotere^£füt.3/1^
Bijhetverdwijnen van een soort uiteengebied of teraanvulling vande erfelijke variatie ishetvan belang,dat een
soort zichvan het enegebied naar het andere kanverspreiden.Voor sommige soorten isverspreiding over honderden kilometersmogelijk,bij andere iseenbarrièrevan tienmeter
aleenprobleem. Inverband metdeverruiming vande ZuidWillemsvaart isvooralvan belang,dat bepaalde soorten grotereof kleinere natuurgebieden of zelfs kleinelandschapselementen nodig hebben,die in zuidelijkNederland of in
Oost-Brabant als "tussenstation" ofverspreidingscentrum kunnendienen.
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Bijeen tussenstation moetmendenken aanplaatsen,die
slechts incidenteel geschikt zijnvoor de betreffende soort;
bij eenverspreidingscentrum aanplaatsen,waar langdurig een
grote populatie kanvoorkomen.
Bengebied alshetWijboschbroek of De Oetert kanvan belang
zijn alsverspreidingscentrum voor allerlei organismen en
voor kleine engrote afstanden.Bij een klein landschapselementmoetmen vooraldenken aanorganismen,die tussenstations nodig hebbenvoor verspreiding over honderden meters
tot enige kilometers,zoals kleine knaagdieren, amfibieën,
vele zaadplanten,loopkevers,sprinkhanen en krekels,sommige
vlinders, slakken enallerlei groepen vande bodemfauna.
Een en ander isnader uitgewerkt inhoofdstuk VIIpar.3en
4.
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VI

DEONDERZOEKMETHODEN EN DEWIJZEVANVERWERKING DER GEGEVENS

VI.A.

Algemeen
J_._Het_veldwerk
Hetveldonderzoek vandemeeste gebieden werd verricht in
1982,maar o.a.doordat eennauwkeuriger inzicht werd
verkregen inde reikwijdte vande kanaalinvloeden werden ook
in 1983 en 1984nog een aantalgebieden onderzocht.Verder
werd voornamelijk in 1983 een kartering gemaakt van het
Wijboschbroek.
Hetvegetatie-onderzoek (beschreven onder B) werd verricht
door ir.M.Th.Veerkamp,het onderzoek naar de aquatische
macrofauna (beschreven onder C)door drs.C.M.Visser,het
onderzoek naar amfibieën (D)envogels (E)door J.van
Diermen.
2^_Degebruikte gegevens

a . De g e o l o g i s c h e gegevens
Door de RijksGeologische Dienstwerd inde jaren 1981—
1984eenonderzoek uitgevoerd naar degeologische opbouw
vande bodem inhetgebied vande Zuid-Willemsvaart.Dit
onderzoek was ineerste instantie bedoeld terondersteuning vande hydrologische berekeningen,maar diverseonderdelen warenookvan belang voor het biologische onderzoekenhetonderhavige rapport.
Daarnaast werd gebruik gemaaktvangeologische engeomorfologische kaarten (StiBoKa,schaal 1:50.000).

b . De bodemkundige gegevens
Voor bodemkundige gegevens werd gebruik gemaakt vandebodemkundige kaartenvande Stichting voor Bodemkartering
(nrs.45,51,52,57 en 58).Ook het rapport vande Rijks
Geologische Dienst (1984)gaf veel informatie,o.a.over
dediktevan leem- enveenlagen.
Bijde beeldvorming over potentiëleveranderingen inde
levensgemeenschappen speeltde aard vande bodem voortdurendmee,ook alwordtdit niet steeds inde tekstver-
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meld.Eenbelangrijke rolspeeltde bodem bijdebeoordeling vandeverandering vandemineralisatiesnelheid bij
verlaging vandegrondwaterstand.Voor hetonderhavigeonderzoek wasechter eenverantwoorde inschatting vande
wijziging vandemineralisatiesnelheid ons inziensnog
nietmogelijk.
c.Dehydrologische gegevens
Ten behoevevan hetonderzoek naar degevolgen vandeverruiming vande Zuid-Willemsvaart zijnuitvoerige studies
verrichtdoor dedirectieWaterhuishouding enWaterbeweging,district zuidoostvande Rijkswaterstaat. Ditresulteerde inde nota's 82.18, 83.7,83.14, 83.27, 84.13,
84.16, 84.19 (Roijen, 1982-1985). Daarnaast werdenookresultatenvanmetingen direct beschikbaar gesteld enwerd
herhaaldelijkmondeling en telefonisch overleg gepleegd.
Eendeelvandegegevens isalsbijlagebijdit rapportof
eenvande afzonderlijkedeelrapporten opgenomen.
De ligging vanhet freatisch vlak indehuidige situatie
Enige indruk vande ligging van het freatisch vlak tenopzichtevanhetmaaiveld wordtverkregen uitdebodemkaarten,dievoor elk deelgebied degrondwatertrap aangeven.
Indepraktijk blijktdit echter eenbetrekkelijk grove
indeling te zijn,diejuist inde natuurgebieden nogal
eens afwijkingenvertoont.Daarom werd alsaanvulling ook
gebruik gemaaktvandemetingen inde landbouwbuizen.Een
probleem ishierbij,datde landbouwbuizen vaak zógeplaatst zijn,datdemaaiveldhoogte en'deligging van het
freatisch vlak weinig representatief zijnvoor hetnaburige natuurgebied. Maaiveldhoogtekaarten zijn slechts zelden
beschikbaar.Bovendien betreffendegegevens inhetalgemeen slecht éénjaarcyclus.Waar zeer hoge waarden inhet
spel zijn,werd door onsdanookom aanvullend onderzoek
verzocht,bijvoorbeeld inhetWijboschbroek.
De huidige peilen van oppervlaktewateren
Dewaterstanden ingreppels,waterlopen,dode Aa-armen
enz. zijnniet alleen afhankelijkvande ligging van het
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freatischvlakinhetbetreffendegebied.Metnamevoorde
kleinereoppervlaktewateren spelendebodemterplaatseen
deafvoerweerstandeneengroterol.Hetisvoordelevensgemeenschapinhetwatervangrootbelang,ofeenbepaalde
greppel,slootofplaspermanentwatervoertofeenmeer
ofmindertemporair karakterheeft.Daaromwerdensteeds
aantekeningenhierovergemaakttijdenselkveldbezoek.AlleeninhetWijboschbroek enlandgoed Heeswijkwerdengedurendehetvoorjaarendezomervan 1983eenaantalgreppelpeilengeregistreerd.
Vaneenaantalgroterewaterlopenwerdendepeilenalthans
tijdenseendeelvandeonderzoekperiodeinhetonderzoek
vanRijkswaterstaatbetrokken.
Teverwachtenveranderingen indeliggingvanhetfreatischvlak
DoordeverbredingenpeilwijzigingenindeZuid-Willemsvaart zaldeliggingvanhetfreatischvlakindeomgeving
opveleplaatsengewijzigdworden.Deverwachtewijzigingenwordenweergegevenopdebijlagen3-9.Deverdroging
isvooralineendroogvoorjaarvaninvloedopdenatuurwaarden,maarvoorbepaaldelevensgemeenschappen kanook
detoestand inanderejaargetijdenvanbelang zijn(zie
ookonderwaterkwaliteit).Eenlichteverdrassing isin
veleopzichtengunstig;inderegelzaleenteverwachten
verdrassingechterdoormaatregelenwordentegengegaan.
Deverwachteverlagingvandegemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand isvangrootbelangbijdebeoordelingvande
schadeaandevegetatievolgensReijnene.a. (1981).De
dalingen zijninderegelperterreingedeeltevandekaartenafgelezen (zieechterookonderVI B!).
Opgemerktmoetworden,datdegebruikte"spinnewebkaarten"
(bijlagen3 - 9 ) nietaltijddegewenstenauwkeurigheid
hebben.Dithangtvooralsamenmetkomplicatiesbijhet
geohydrologischonderzoekendemogelijkhedenvanhetmodelGelgam.Vooralinkleinegebiedenmeteenafwijkende
waterhuishouding kunnengroteverschillenmetdegetekende
lijnenvoorkomen.Ookdebochteninde Zuid-Willemsvaart
leverengroteproblemenop.
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Teverwachtenveranderingenindehydrologievanoppervlaktewateren
DeveranderingenindehydrologievandeminofmeerpermanenteoppervlaktewaterenwerdenbesprokenmethetWaterschapdeAa,omdathierhettoekomstigbeheereenrelatief
groterolspeelt.Voordetemporairewateren (voornamelijk
greppels) zijnvooralveranderingen indewatervoerende
periodevanbelang.Dezeveranderingen zijnglobaalgeschatopgrondvandehydrologischeenbodemkundigegegevensendebeschikbareterreinkennis;alleeninhetWijboschbroekisnauwkeurigonderzoekverricht.
d. Dewaterkwaliteit
Desamenstellingvanhetgrondwaterisvangrootbelang
voordelevensgemeenschap,zoalsvoordevegetatieisaangetoonddooro.a.Both&vanWirdum (1981),Remmers&Jansen (1980)enRemmers (1983a,b).Hetgaathierbijo.a.
omhetalofnietvóórkomenvanwater,dateenlangetot
zeerlangeverblijftijd indebodemheeftgehad(lithotroofwater).Ditwordtbeïnvloeddoordestijghoogtevan
hetmiddeldiepegrondwater,metnameinhetwinterhalfjaar.
BehalveinhetWijboschbroekenDeOetert/OudeGooren(zie
debetreffendedeelrapporten) isgeenonderzoekverricht
naardesamenstellingvanhetgrondwater.Wélzijnop
grondvanverschillen instijghoogtetussendiepenondiep
pakketkwel-infiltratiekaartensamengesteld.Dezegeven
echteralleendepotentiëlekwelaan,namelijkdegebieden,waarhetmiddeldiepegrondwaterhetfreatischvlak
mogelijkerwijzebereikt.
Desamenstellingvanhetoppervlaktewater isvoordezich
daarinbevindendelevensgemeenschapvandoorslaggevendbelang.Hetgaatdaarbijzowelomdenatuurlijkeverschillen
inkwaliteitalsomdeanthropogenetoevoegingen.
Omdatdegroterewaterlopeninhetgebiedslechtseengeringenatuurwaardevertegenwoordigenenhierinslechts
weinigwijzigingenteverwachtenzijn,ishieraannauwelijksaandachtbesteed.WélisinoverlegmetWaterschap
DeAanagegaan,inwelkegebiedenoppervlaktewaterenmet
behulpvanwatervanelders(bv.uitdeAa)oppeilworden
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of zullenwordengehouden.Demet hetoog hierop benodigde
waterkwaliteitsgegevenswerdengeleverd door de Technologische Dienst Oost-Brabant teBoxtel.
Dekwaliteitvande temporaire wateren sluitvaak aanbij
die vanhetgrondwater.Eenoriënterend onderzoek inde
Oude Gooren enop landgoed Heeswijk werdverrichtdoor
Klink (1983).Verder werdendoor onsplaatselijkenkele
bepalingenverricht,o.a.vandepH.
Almet al isvande kwaliteit vangrond- enoppervlaktewater ingrotedelenvan hetgebied envande teverwachten
wijzigingendaarin slechtsweinig bekend.
_3_•_He.t_vaststej:le^n_v^n_dejia_tuurwaarden
Per gebied is indit rapport een tabelopgenomen,waarinper
groepvanorganismen de belangrijkste natuurwaarden worden
aangegeven.Hierover handelt onderstaande paragraaf a.,aan
het eind waarvan een toelichting opde tabellen wordtgegeven. Wat nietopdezewijze intabelvorm konwordenaangegeven, maar alleen inde tekstenvandedeelgebieden en inde
eindwaarderingdaarvan tot uiting komt,wordtbesprokenonder b.
a.De natuurwaarden,voor zover weergegeven inde tabellen
Omachteruitgang van natuurwaarden te kunnen aangevenmoet
men allereerst deze natuurwaarden vaststellen.Over decriteriahiervoor bestaatveelverschilvan inzicht (ziebv.Burggraaff e.a., 1979).Bij hetonderhavige onderzoek zijn als
hoofdcriteria gekozen de schaarsheid (zeldzaamheid)van een
bepaalde levensgemeenschap enhet oppervlak,waarover deze
gemeenschap voorkomt.Deonderliggende gedachte is,dat bij
enigszins "bijzondere "natuurgebieden schaarse enmoeilijk
vervangbare levensgemeenschappen eenextra waardevertegenwoordigen.Enbijhet gebied langsde Zuid-Willemsvaart hebben we inderdaad temakenmet een aantal natuurterreinen van
uitzonderlijkewaarde.
Men kanechter nergensopzoeken,hoevaak enover watvoor
oppervlakten eenbepaalde levensgemeenschap inNoord-Brabant,
Nederland ofWest-Europa voorkomt.Wél wordt inde Standaardlijstvande Nederlandse Flora (v.d.Meijdene.a., 1983)opgegeven,inhoeveel uurhokken (van 5 x 5 km) iedereplante-
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soortvoorkomt.Vanvele (langnietalle)diersoortenbestaan
verspreidingskaarten,maardeuurhokfrequentiekanopgrond
hiervanalleenglobaalgetaxeerdworden.
Deschaarsheidvaneenlevensgemeenschap isechternietzondermeerafteleidenuitdeschaarsheidvandesoorten,die
daarinvoorkomen.Eendeelvandezeplaatsenvanvoorkomen
betreftnamelijkrelictenoftijdelijkevestigingenofeen
geheelanderesoortencombinatie.Getrachtisdaarom,zogoed
mogelijktetaxeren,hoealgemeendebetreffendelevensgemeenschapmetovereenkomstigegaafheidenvolledigheidvan
ontwikkelingis.
Eengemeenschapwordtalsgaafbeschouwd,alsdetypische
soortencombinatieaanwezig iszondermengingmetsoorten,die
wijzenopanthropogeneveranderingvandeomstandigheden.Een
vannatureoptredende"tussenvorm"tussentweegemeenschappen
wordtdusbeschouwdalseengavetussenvorm.Eenlevensgemeenschapisvolledigernaarmateermeer kenmerkendesoorten
aanwezig zijn.Verderwordtnietalleengeletophetalof
nietvoorkomenvaneensoort,maarookopdegroottevande
populatie.
Dekwetsbaarheidvandeaangetroffensystemenisindeze
visiegeenwaardecriterium,hoeweldewaardeverminderingbij
eeningreepuiteraardvandekwetsbaarheid afhankelijkis.
Steedszaldeschaarsheidvandebestaandelevensgemeenschap
vergelekenwordenmetdeschaarsheidvandatgene,watnâde
ingreepoverblijft.
Bijdetaxatievandeschaarsheidvaneenlevensgemeenschap
isdebelangrijkstesteundegeologische,bodemkundigeenhydrologischegesteldheidvanonsland.Voorsoorten,waarvan
deoecologieredelijkbekend is,isopgrondhiervaneenglobaletaxatievanhetvoorkomenmogelijk.Voordebeoordeling
vandelevensgemeenschapalsgeheelisdekennisvanNederlandvanhetonderzoekteamendiversecontactpersonendebelangrijkstebasis.Zoumenafgeleidecriteriakiezen,bijvoorbeeld soortenrijkdomen/ofandereobjectiefvasttestellenparameters,danzoumendevraagnaardewaardeondergeschiktmakenaandeobjectiviteit.
Geenenkelevandergelijkeparametersbeantwoordtnamelijk
preciesaandevraag,hoehoogdenatuurwaardevaneengebied
is.
OnderB-Ewordtdewijzevanuitwerkingvanditallesnader
besprokenpergroepvanorganismen.
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Degekozengroepenvanorganismenreagerenverschillendopde
milieufactorenenwijzigingendaarin.Inhetalgemeenzullen
dewaardenendewaardeverliezen ineenbepaaldterreindus
vooriederegroepandersliggen (alzijnerookvaakopmerkelijkeovereenkomsten).Zoisvoorvogelsdefactorrustvan
grootbelangenvereisenamfibieëneenlangerewatervoerende
periodevangreppelsenpoelendaneenaantalmacrofauna-organismen.
Eenopmerkelijkfeitis,datinveelnattegebiedendeaquatischemacrofaunaeenhogerewaardeindiceertdandevegetatie.Hoeweldehogeredooronstoegekendewaardering ineen
deelvandegevallenkanberustenopvermeendezeldzaamheid
(overhetvoorkomenvaninsektene.d.isveelminderbekend
danoverhetvoorkomenvanhogereplanten),geeftdemacrofaunaineenaantalgevallenbeteraan,dateeninNederland
zeldzaambiotoopaanwezig is.Ditberusto.a.ophetfeit,
datintemporairewatereninbossendiversekarakteristieke
envrijsoortenrijkelevensgemeenschappen totontwikkeling
kunnenkomen,terwijlditmilieunauwelijksspecifiekeplantenherbergt.Vergelijkbareverschillentussenmacrofaunaen
vegetatievindtmenookinbeken,kwelmoerassenenz.,ingebiedenmetweinigoppervlaktewatergeeftdevegetatiemeestal
veelduidelijker indicaties,medeomdatookdeoecologievan
dehogereplantenvaakgoedbekendis.
Deverschillendedeellevensgemeenschappen (vegetatie,macrofauna,amfibieënenvolgels)zullenelkaardusmoetenaanvullenominformatieverliestevoorkomen.
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Toelichting opde tabellen voor natuurwaardering
Uitgangspunt voor de schaalverdeling van 1- 5 isdusde
schaarsheid vande betreffende levensgemeenschap inde ter
plaatse aangetroffen samenstelling. Debetekenisvandegetallen is:
5 uiterst waardevolle gemeenschap (zeer zeldzaam,vaakmet
vele karakteristieke soorten en relatief weinig storende
elementen)
inNederland opminder dan 30plaatsen voorkomend (naar
hetoordeelvande onderzoeker)
4 zeer waardevolle gemeenschap (zeldzaam,meestal rijkontwikkeld)
inNederland op 30à 100plaatsen voorkomend
3 waardevolle gemeenschap,
inNederland op 100à 300plaatsen voorkomend
2 waardevolle gemeenschap,
inNederland op 300à 1000plaatsen voorkomend
1 gemeenschapvan enige betekenis wél aanwezig,maar zonder
bijzondere natuurwetenschappelijkewaarde
0 "vochtminnende"vegetatie,macrofauna, amfibieën ontbreken
(bijvogelsnietvan toepassing)
Wegens regionaleof internationale zeldzaamheid kaneenbepaalde levensgemeenschap ietshoger gewaardeerd worden (zie
onder B-E ) .
Onder "plaatsen"worden inprincipe verstaan "uurhokken".
Dematevanvoorkomenvande betreffende levensgemeenschap in
elkdeelgebied wordt inde tabellen alsvolgt aangeduid:
++++ oppervlak vanmeer dan 50ha;bij lijnvormige elementen
lengtevanmeer dan 15km
+++

meer dan 10ha resp.meer dan 3km

++

3- 10ha resp. 1à 3km

+

aanwezig,maar minder dan 3haresp.minder dan 1km
afwezig
(open)= nietvan toepassing

Bijde aquatischemacrofauna wordtdeoppervlaktemaatgebruikt,wanneer tenminste 5%van hetoppervlak 'swinters
onder water staat;bijde amfibieën wordt steedsdeoppervlaktemaat gehanteerd,omdat voor demeeste soortenook het
terrestrischemilieuvan belang is.
De inde tabellen aangegeven waarderingen voor de toestand na
de kanaalverruiming gelden ongeveer 20jaar nade beëindiging
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der werken,namelijkalsdepeilwijzigingenenz.hebbendoorgewerkt eneen nieuwe stabiele toestand isingetreden.
Indienbijdewaardering isafgeweken vandegegevenschaalverdeling,wordtdit inde tabel aangegeven en inde tekst
toegelicht.Afwijkingen,die samenhangen met internationale
of regionale zeldzaamheid zijnechter uitsluitend aangegeven
bijde bespreking vandewaarderingsmethoden vandedeellevensgemeenschappen (onder B -E ) .
Verdere toelichting
De stappen tussende klassen zijnniet evengroot:de nadruk
valt bijdeze indeling ophetonderscheid tussen landelijk
gezien zeldzame levensgemeenschappen.Met namebinnen de
klassen 1en 2komennog aanzienlijke waardeverschillen voor.
Gebieden zonder ofvrijwel zonder natuurwaarde zijn inhet
geheel nietbij hetonderzoek betrokken. Bovendien leek het
vanminder belang binnende gebiedenmetgeringere natuurwaarde nauwkeurig onderscheid temaken,aangezien langsde
Zuid-Willemsvaart ookgebieden voorkomen van uitzonderlijke
betekenis. Hetcijfer 1 (bv.voor vele populierenbossen)
geeftdus aan,dat er weldegelijk nog natuurwaarden aanwezig
zijn,nog afgezienvan landschappelijke waarden,die geheel
buitendeopdrachtvallen.
De aangegeven waardering issteedsnaar hetoordeelvande
onderzoeker;hierbij zijn literatuur,geraadpleegde deskundigen en eigen ervaringen benut.
b. Natuurwaarden,die niet inde tabellenverwerkt zijn
Bijde opdevorigepag.toegelichte waarderingstabellen valt
de nadruk op levensgemeenschappen,die inons land zóschaars
zijn,dat hetonmiddellijkduidelijk is,dat aantasting daarvan eenbelangrijk verliesvoor het natuurbehoud betekent.
Ook natuurgebieden,die niet zo'nschaarse levensgemeenschap
herbergen,kunnen echter invelerlei opzichtvan belang
zijn.Dergelijkewaarden zijn inhet algemeenmoeilijk intabelvorm aan tegeven,maar zijn wél bijalle natuurgebieden
overwogen enwaar nodig inde tekstverwerkt.
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Betekenis alsschakel tussen natuurgebieden
Demeeste plante- endiersoorten kunnen zichbijbepaaldeextremegebeurtenissen ofnaeen reeks "abnormale" jaren
slechtsplaatselijk handhaven enmoetendanvan hieruit weer
anderegeschikte plaatsen herbevolken.Deze uitwisseling gaat
vaak inalle richtingen: innatte jaren isde ene plaatseen
refugium,indroge jaren een andere.Vele soorten hebbenechter beperkte verspreidingsmogelijkhedenen zijndaarom voor
deze uitwisseling afhankelijk van terreinen die alstussenschakeldienst kunnendoen.Veel kleine natuurgebiedjes hebben eendergelijkefunctievoor allerlei zowelgewone als
zeldzame soortenvgl.Logemann, 1985).
Het isniet noodzakelijk,datde betreffende soort zichter
plaatse blijvend kanvestigen;vaak iseenverblijf gedurende
één seizoen (ofnog korter)voldoende om vanhieruit verdere
verspreiding mogelijk temaken.
InNederland gaat het omvele honderden soorten uit allerlei
groepen van het planten- endierenrijk (zie Rijksinstituut
voor Natuurbeheer, 1977).
Door deverbreding vanhet kanaalwordtdit voor een aantal
soorten eengrotere barrière.Dezebarrièrewerking wordtvoor
sommigeorganismen nog versterkt,wanneer hetgehele kanaal
met stalendamwanden wordt beschoeid,of wanneer smallestroken natuurgebied langshet kanaal bijdeverbreding worden
opgeofferd. Dit laatste probleem isop tevangendoor eenbepaalde wijzevan inrichting.
Ingevallen,waarin eengebiedje tengevolge vande

kanaal-

verbreding minder waardevol wordt alsmogelijk "tussenstation" indeverspreiding vanorganismen,zaldit inde tekst
wordenvermeld enopdeoverzichtskaartworden aangegeven.
Eenvoorbeeld vormtdemogelijke verdroging vande graslanden
langshet kanaal tussen Asten en Someren.
Sluipende aftakeling
Eengrootdeelvande achteruitgang vande Nederlandse natuur
voltrekt zich inde vorm van "sluipende aftakeling".Men
spreektookwelvanhet "salami-effect"vanmaatregelen,omdat steeds slechtseen klein plakjevande worst wordtafgesneden.
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Hetvaststellen vandit "salami-effect"vande kanaalverbreding opalle aangrenzende gebieden zoueen zéér gedetailleerd
onderzoek vereisen.Het zalechter incidenteel aande orde
komen inde tekstender deelgebieden. Eenbijzondere rol zal
het spelen indegebiedendiegeen zeer hoge natuurwaarde
hebben en/ofminder aandacht krijgenomdat zijverder van het
kanaal liggen.Verder zijn inditopzicht allerlei onvoorziene secundairegevolgenvandeverbreding van belang.
Vervangbaarheid
Eenwaardecriterium dat nietdirect bijde indeling indetabellen benut is,isdevervangbaarheid. Gebiedenmet zeerhoge natuurwaarde zijnnamelijk inhet algemeen nietvervangbaar:de situatie ter plaatse isvaak erg bijzonder en/of het
gebied heeft een zeer lange historie van stabilisering achter
de rug.Voor een aantalgebieden isdevervangbaarheid groter.Datwil zeggen,dat hetmogelijk is,de verwachteverliezen elders tecompenseren. Indergelijke gevallen worden
de huidigewaarde en het waardeverlies inde tabellenvolledig aangegeven, inde tekstwordtdan echter vermeld,op welkewijzecompensatie mogelijk is.Bijvoorbeeld door aanleg
van nieuwepaaiplaatsen voor amfibieën,indien wéldepaaiplaats,maar niethet overigemilieudoor de wijzigingen
wordt aangetast.
Andere groepen van organismen
Indemeeste gevallen komteenbepaalde natuurschade tengevolgevande ingrepen wel tot uiting bijeenofmeer groepen
vandeonderzochte organismen.Bijvoorbeeld iser nogalwat
overeenkomst tussende waardevan eenmoerasbosje voor macrofauna envoor paddestoelen.Daarnaast komen echter ookduidelijkeverschillen voor (ziebv.Jongkind, 1981).
Er blijkennauwelijks gevallen te zijn,waarin aanleiding bestaatom erop tewijzen,dat een andere keuzevan indicatororganismen eenhogere natuurwaarde zouhebben opgeleverd.
Waar nodig wordthierover echter inde tekst een opmerking
gemaakt.
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Betekenis voor demens inrecreatief opzicht
Vanuit natuurbehoudsoogpunt ishet allereerstvan belang,dat
een levensgemeenschap,die vrijwel nergens inNederland (of
zelfs inWest-Europa)meer voorkomt,voor de toekomstbehouden blijft.Door bijditonderzoekde nadrukopdeze "natuurbehoudswaarde" teleggen komen andere natuurwaarden wel
enigszins inverdrukking.Met namevrij algemeen voorkomende,
maar toch soortenrijke levensgemeenschappen zijnvoor demens
vangroot belang om vande natuur te kunnengenieten.Dergelijke levensgemeenschappen worden bijdegebruikte waarderingsmethode vaak laag gewaardeerd; dit iste rechtvaardigen,
omdat zij:
- vaakgemakkelijkweer teverkrijgen zijn
- hun soortenrijkdommededanken aande aanwezigheid vande
gevoeligere en schaarsere natuurgebieden inde omgeving.
Verhoging van natuurwaarden tengevolgevandepeilwijzigingen
Verhoging van natuurwaarden alsdirect gevolg vandevoorgenomen ingrepen isvrijwel alleenmogelijk ingevalvanverdrassing.Omdat vrijwel alle levensgemeenschappen van vochtig
milieu inNederland kwalitatief en kwantitatief achteruit
gaan,biedtverhoging van het freatischvlakmogelijkheden
totcompensatie. Ditgeldt bijvoorbeeld voor grienden,natte
graslanden,ruigtkruidenvegetatiesenmoerasbossen.Zéér
hoogwaardige oecosystemen zullen echter inde regel niet ontstaan.Opde eersteplaats treedt aanvankelijk eenstoringseffectop,waarbijde bestaandevegetatie voor eengroot deel
kan afsterven.Opde tweede plaats isde samenstelling van
het kanaalwater voor demeer waardevolle (inNederland en
overig West-Europa bedreigde) levensgemeenschappen inbepaaldeopzichten nietgunstig.Opdederde plaats zaldeverdrassing door grondeigenaren worden tegengegaan door middel van
extra ontwateringsmaatregelen, zodatde situatie zelfsnog
ongunstiger kanwordendan tevoren.
Ingevallen,waarin belangrijke verhoging vande natuurwaardenmogelijk is,zaldit bijde bespreking vanhet betreffendegebied wordenvermeld (zieook hoofdstuk VII inbijlage
1b). Dergelijkegebieden kunnencompensatie biedenvoor verliezen elders, invelegevallen zalhet niet om zohoge
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potentiesgaan,dat aankoopalsnatuurgebied in aanmerking
komt.Wél kandan nader gesproken wordenover optimale inrichting vande aanhet kanaalgrenzende strook.
VI.B.

De flora en vegetatie
J_._Het_vjeldwerJ<
Hetonderzoek heeft zichbeperkt tot "natuurgebiedjes" zoals
bosjes,moerasjes etc.,die vochtgevoelige plantesoortenbevatten.Cultuurland is inhet algemeen niet bekeken,uitgezonderd de laaggelegen graslanden;hier issteekproefsgewijs
een aantal slootjes,slootranden engraslanden bekeken.Dit
isgedaanmede inverband met het feit,datdezegebieden in
aanmerking zouden kunnen komen alscompensatiegebied vooreldersverlorengeganegebieden.
Bossen opgrondwatertrap VIen hoger zijnniet bekeken;wél
zijngreppels inof langsdeze bossen inhetonderzoek betrokken.
Demeeste gebieden zijneenmalig bezocht.Een uitzondering is
gemaakt voor gebieden waar eenvoorjaarsfloraverwacht werd.
Debezoeken warendoorgaans kort;alleen alsdegebiedjeser
ietsveelbelovender uitzagen isnauwkeuriger gekeken.
De inventarisaties hebben zeker nietde bedoeling gehad compleet te zijn.Hetgingmeer om een algemene indruk.Vanelk
gebiedje isper levensgemeenschap (dusvaak over meerdere
percelen) één soortenlijst gemaakt van hogere planten (zaadplanten,varens enpaardestaarten) en eventueel kranswieren
enmossen (lever- en bladmossen). Demossen zijnalleen in
vochtigegebieden bekeken enookdit isniet uitvoerig gebeurd:de ideale tijd ommossen te inventariseren isnamelijk
nietde tijd waarindeontwikkeling vanhogereplanten optimaal is (moeilijk zichtbaar).
Mede isvolgensde schaal van Tansleyde talrijkheid vande
plantengenoteerd. Zaken alsongestoorde ontwikkeling,oude
bomen,drainerende sloten,dumping vanmest endergelijke
zijn zoveelmogelijk genoteerd.
2^_Verwerkingder gegevens
Denomenclatuur vandehogereplanten isvolgensde 20edruk
van de Floravan Nederland (Heukels&v.d. Meijden, 1983),
vandemossen volgensde Beknopte Flora vande Nederlandse
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Blad- en Levermossen (Margadant&During, 1982).
Bijde beschrijving vandegebieden zijnnaastde zelfverzamelde gegevensookgegevens uit recente literatuur ofongepubliceerde gegevensvanderdengebruikt.
Bijde inschatting vandeverandering vandevegetaties na
grondwaterstandsdaling isgebruik gemaaktvandemethode ontwikkeld ophet Rijksinstituut voor Natuurbeheer naar aanleiding van eenonderzoek naar de effecten van grondwaterwinning
op flora envegetatie inhetgebied ten zuidenvan Breda
(Reijnene.a., 1981). Deeffecten opdevegetatievandeveranderingen inhetgrondwaterregimezijnteverdelen indirecteen indirecte effecten. Dedirecte effectenhebben betrekking opde watervoorziening vandeplant:
- bij landplanten ishetvochtleverend vermogen vande bodem
van belang
- bijwaterplanten isde waterdiepte een relevanter gegeven.
De indirecte effecten hebben ineerste instantie betrekking
opveranderingen inabiotische aspecten vanhetmilieu.
Dezeveranderingen brengen ophunbeurt weer veranderingen
teweeg indeplantengroei.De belangrijkste zijn:
- geringe veranderingen indemilieudynamiek,o.a. afnamevan
het kalkgehalte van het freatisch grondwater alsgevolg van
een afnamevandiepere kwel
- toenamevande mineralisatiesnelheid
- toenamevande aëratievande bovengrond.
Om een uitspraak tedoenover het effectvangrondwaterstandsdaling opdevegetatie ishet nodig teweten welkeaspecten een rol spelen,inwelkemate zijveranderen enhoede
plantesoorten daarop reageren. Dergelijke beschrijvingen kan
men aanduiden metde term dosis-effect-relatie.
Bijheteffect wordt hier alleen ingegaan op plantesoorten
die verdwijnen ennietop soorten/vegetaties die ervoor
terug komen. Daar isde kennisopditmoment nog onvoldoende
voor.Eenoverzicht vandedosis-effect-relatiesdie hiergebruikt worden wordtgegeven inbijlage 2;voor de achtergronden hiervan wordtverwezen naar Reijnen e.a. (1981).
Eeneffectdat bijdemethode Reijnen nietgeheel uitdeverf
komt ishet feit,dat bijgrondwaterstandsverlaging deperiode waarin inhetvoorjaar hogegrondwaterstanden optreden
wordtverkort.Dit betekent,datmineralisatie,aëratie en
opwarming van debodem vroeger inhet jaar gaanoptreden,
hetgeen totgevolg zalhebbendatdevoorjaarsflora,waar
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sommigebossenlangsdeZuid-Willemsvaart zorijkaanzijn,
plaatszalmoetenmakenvoorvegetatiesdiepaslaterinhet
seizoentotontwikkeling komen (natteendrogeruigt).Dit
effectzullenwemedebetrekkenbijdeveranderingvandevegetatietengevolgevanwaterstandsverlaging.
Bijdeverwerkingvandegegevenswordtaandehandvande
grondwatertrap (bodemkaart)bekeken,watdehuidigeGLGen
GHGis.HiermeewordtdeGVGberekend (zieDidden,1982).
Aandehandvande"spinnewebkaarten"vanRijkswaterstaat
(bijlagen3 - 9 ) wordtbepaaldwatdeteverwachtenwater
standsdalingpergebiedis.
Eenprobleem is,datdespinnewebkaartentijdenshetinventariserennognietgereedwaren;hetverzamelenvandegegevens
inhetveld kondaaromnietophetverloopvandelijnenwordenafgestemd.Wemoetennuwerkenmetpergebied slechtséén
inventarisatielijstvoor elkelevensgemeenschap.Waarbelangrijkeverschilleninwaterstandsdalingvoorkwamenhebben
wegemiddeldofzijnweoponsgeheugenafgegaan.
Tenslottewordtaandehandvaneenschema (bijlage2)bepaaldwelkesoorteninhunbestaanbedreigdwordenrespectievelijkverdwijnen.
3._Waardering
Hetcriteriumdatbijdewaardering isgebruiktisdelandelijkeschaarsheid (zeldzaamheid)vandebetreffendevegetatie,waarbijrekening isgehoudenmetdematevanontwikkelingvanhetvegetatietype,deverstoringenandereter
plaatseopgedaneindrukken (vgl.par.VIA3a).
IntegenstellingtotReijnene.a. (1981)wordthiernietmet
behulpvanrekenmethodendezeldzaamheidvandevegetaties
voorennadeingreepbepaald.InoverlegmetdeRijkswaterstaatisgekozenvooreenafwijkendemethode.
Opgrondvandeeerdergenoemdecriteria zijndewaardenvan
devegetatiesingedeeld in5klassen,terwijlhetoppervlak
resp.delengtewaaroverdittypevoorkomtwordtaangegeven
doormiddelvaneen,twee,drieofvierplusjes (ziedetoelichtingopdewaarderingstabellenoppag.31).
Alsvoorbeeldwordenhiervanallewaarderingsklasseneen
aantalvegetatiesgenoemd,dieinhetalgemeenindebetreffendeklassezullenvallen:
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klasse 5: soortenrijke,niet verruigde voorbeelden van:
drogerevegetatiesvan het Elzen-vogelkersverbond
(type 5 inhetWijboschbroek),
natterevegetatiesvanhet Elzen-vogelkersverbond
(type 7 inhetWijboschbroek),
natte elzenbroekbosjes;
klasse 4: ietsminder rijkontwikkelde voorbeelden vandeonder klasse5genoemdevegetatiesvan het Elzenvogelkersverbond (type 4 entype 8 inhetWijboschbroek) envan natte elzenbroekbosjes;
klasse 3:goed ontwikkelde vegetaties vanhet Moerasspireaverbond,
natte kruidenrijke wilggrienden,
gestoorde natte Elzen- enWilgenbroekbosjes,
complexen van natteweilanden met elzenhagen en
rijk ontwikkelde schrale slootrandvegetaties,
armerevormenvan hetElzen-vogelkersverbond (type6 en type9 inhetWijboschbroek);
klasse 2:natte ruigt,waarin hetMoerasspireaverbond matig
ontwikkeld is (bv.wél Moerasspirea,maar ook wat
Brandnetel),
(potentieel waardevolle) vochtige voedselrijke
graslanden,
zomereikenbos,
boomweiden (Populier)met bv.Bosanemoon;
klasse 1:overige populierenboomweiden,
natte ruigtbestaande uitBrandnetel,Koninginnekruid en Engelwortel,
sterkverruigde vegetaties van hetElzen-vogelkersverbond (type 11 inhetWijboschbroek),
brandnetelruigten (type 12inhetWijboschbroek).
VI.C.

De aquatischemacrofauna
_K_Het_v^ldwerJç
De bemonstering werd verrichtmet eenstandaard-macrofaunanet
eneen keukenzeef. Zoveelmogelijk microhabitats werdenbemonsterd:met namedewaterplanten,wateroppervlak, bodem,
eventueel aanwezige andere substraten alsblad,steenen
plastic.Speciale aandachtwerd besteed aande oeverhabitats
vlak boven enonder de waterspiegel.
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De tijdsduur per monsterpunt varieerdemetde hoeveelheid
microhabitats per water.Er werd naar gestreefd een representatief beeld tekrijgenvande aanwezige fauna.Alleen inhet
Wijboschbroek werd een afwijkendemethode aangewend. Hier is
inprincipegekozen voor eenonvolledige bemonstering,waarbijca.één uur per monster uitgetrokken werd. Ditom eenredelijkdichtmonsterpuntennet,verspreid over hetWijboschbroek,teverkrijgen,noodzakelijk omeenverantwoorde typologieop testellen.
De temporaire wateren enondiepemoerassen werden inhet
vroege voorjaar bemonsterd:maart,aprilen eventueelmei.De
diepere permanente wateren werden over het algemeen injuni
ofjuli bemonsterd.
Tijdenshetonderzoek inhetWijboschbroek blekende lengte
vande watervoerende periode ende zuurgraad essentiële factoren te zijnvoor de samenstelling vandemacrofaunalevensgemeenschappen. Op 1en2juni 1983 isdaaromvan 57
monsterpunten inhetWijboschbroek en 6punten inhet landgoed Heeswijkde waterdiepte ende zuurgraad bepaald.Bovendien isgedurendedemaanden juni,julienaugustus 1983ca.
elke 14dagende waterdiepte vandeze 57puntengemeten om
het tijdstipvandroogvallen tebepalen.
^._Verwe£kingde£gegevens
Demacrofaunawerd voor zover mogelijkgedetermineerd totop
soortniveau,met uitzondering vande Oligochaeta (Borstelwormen).Dedeterminatieliteratuur staatvermeld inpar.VIII
A. Indit rapport zijnalleendevoor debeoordeling relevant
lijkende soorten inde tabellen opgenomen.Zij zijngerangschiktvolgensoecologischemaatstaven. Denomenclatuur is
volgensde Limnofauna Neerlandica (Mol, 1984).
De relatiemetdehydrologie endeveranderingen daarin staan
bijde interpretatie der gegevens centraal.Inhoofdzaak hebben we temakenmet temporaire wateren,waarvan dewatervoerende periode door depeilwijzigingen inde Zuid-Willemsvaart
kanveranderen. Debetekenisvandezeveranderingenvoor de
fauna istendele ingeschatmet behulpvande bestaande literatuur (o.a.Cuppen, 1980;Moller Pillot &Krebs,1981;
Mohrig, 1969).Belangrijke aanvullingen werden echter verkregendoor hetonderzoek inhetWijboschbroek. Inhet rapport
hierover wordenveranderingen inde aquatischemacrofaunaon-
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derinvloedvanhydrologischewijzigingennauwkeurigeraangegeven.Tevensisvoorditgebiedeentypologieopgesteldvan
deaquatischelevensgemeenschappen (ziehetafzonderlijke
deelrapport).Deconclusiesvanditonderzoek zijnookbruikbaarineendeelvandeoverigeterreinen.
Inenkelegevallenisooksprakevanveranderingvande
waterkwaliteit;verminderde kwel,aanvullingmetsoortvreemd
oppervlaktewaterofwijzigingenindeinvloedvandeZuidWillemsvaartopdesamenstellingvangrond-enoppervlaktewater.Voordeinterpretatiehiervanwerdgebruikgemaaktvan
vaakperdiergroepwisselendeliteratuur.Voorbijzonderinformatiewerdvaakeenberoepgedaanop vakspecialisten.Hun
namenzijnvermeldoppag.2.

Zoalsuiteengezetoppag.28isdeschaarsheidvaneenlevensgemeenschapalsgeheelalsbelangrijkstewaardecriterium
genomen.Overdematevanvoorkomenvandeafzonderlijke
soortenbestaanechternognauwelijkspublikaties.Inoverleg
metenkeledeskundigenisdaaromallereersteenschattinggemaaktvanhetaantaluurhokken inNederland,waarinveelgevondenen/ofbelangrijkesoortenvermoedelijkvoorkomen.
DaarbijisgekekennaarhetaantalbekendevondsteninNederland (eneventueeldaarbuiten)enhetvereistemilieuper
soort.Vervolgens zijndiesoortenopbasisvanditaantal
uurhokkeningedeeld inzeldzaamheidsklassen:
kl.1(algemeen)inmeerdan 1000 uurhokkenvoorkomend
kl.2(verspreid)in300tot 1000
"
"
kl.3(vrijzeldzaam)in100tot300
"
"
kl.4(zeldzaam)in30tot100
kl.5(zeerzeldzaam)inminderdan30 "
"
Omdematevanvoorkomenvaneenaquatischelevensgemeenschap
alsgeheeltebeoordelenisgeletop:
-dezeldzaamheidsklassepersoort
-deoecologischeeisenpersoort
-desoortenrijkdomvandelevensgemeenschap
-deevenwichtigheidvansamenstellingvandelevensgemeenschap (bv.extreemhogeaantallenvanenkelesoorten)
-dematevanstoringdooranthropogeneinvloeden
-develdgegevensvandehabitatendeoverigebeschikbare
abiotischegegevens.
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Het blijft altijd discutabel,of hetvoorkomen van eenbepaalde levensgemeenschap inNederland goed isingeschat.Om
echter binnenhetonderhavige onderzoek zouniform mogelijk
tewerk tegaan, zijnde belangrijkste kenmerkenvan eenaantalafzonderlijkgewaardeerde monstersvastgelegd en benut
bijdeoverige waarderingen. Deze kenmerken zijn:
- het aantal soortenmetdehoogste zeldzaamheidsklassebinnen eenmonster:
3 ofminder soortenmet zeldzaamheidsklasse 2indiceert
kl.1
4 ofmeer soortenmet zeldzaamheidsklasse 2indiceert
kl. 2
2ofmeer soortenmet zeldzaamheidsklasse 3indiceert kl.3
2 ofmeer soortenmet zeldzaamheidsklasse 4indiceert kl.4
1 ofmeer soortenmet zeldzaamheidsklasse 5 indiceert kl.5
- soortenrijkemonsters komen ineenhogere klasse.Deze
soortenrijkdom isafhankelijk vande ter plaatse gebruikte
bemonsteringsmethode. Inde regelgeldt als soortenrijk:
bij levensgemeenschappen van temporair water 10taxa
bij zeer zuur water ofbij eikeblad als substraat 8taxa
bij (semi-)permanentewateren,ondiepepoelen enmoerassen
25taxa
bijlevensgemeenschappen vandiepeeutrofewateren 30taxa.
- iser sprakevan ernstige storing en/of onevenwichtigheid
danwordt een Saande klasse toegevoegd; hetmonster komt
daarbij inde regel niet ineen lagere klasse.
De internationale of regionale zeldzaamheid van verschillende
vandehier bestudeerde levensgemeenschappen isindeze waarderingsmethode ingebouwd.
De bovenbeschreven waarderingsmethode isalleen vantoepassing opdeonderzoekmethodeen-resultaten van hetonderhavigeonderzoek langsde Zuid-Willemsvaart.
VI. D. De amfibieën
J_._Veld^werJ<jen_determinatie
Het onderzoek vande amfibieën werd gekoppeld aanhet vogelonderzoek omdatdeonderzoeker zichdaarbij regelmatig door
hethele terreinmoetverplaatsen.Perdeelgebied werden
twee- tot zesmaal inhet lenteseizoen waarnemingen verricht.
Alle terreintypen (vaakookgrote stukkencultuurland) binnen
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eendeelgebied werden onderzocht,maar ingeenvandedeelgebieden was sprakevan een integrale inventarisatie.Omdeze
redenwerdende aantallen ofdichtheden in zeer ruimemarges
genoteerd. Als aanvulling werdengegevensgebruikt,verzameld
tijdenshetvegetatie-onderzoekdoor M.Th.veerkampen tijdenshetmacrofauna-onderzoekdoor C.M. visser.
DebijhetHerpetogeografisch archief vande Nederlandse
Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde bekendegegevenswerden opgevraagd envormden aanvullingen ofgaven inzicht inde situatie inhetverleden. Deze laatste bron zal,
indiengeciteerd,steedsexplicietgenoemd worden.
Zowelophetgehoor alsmet hetoog werden amfibieënvastgesteld engedetermineerd.Devolwassen exemplaren leverden
zeldenproblemen,de Groene kikkers werden indien gevangen
steeds totde soortgedetermineerd met behulpvandebiometrischegegevens zoalsvermeld in Sparreboom (1981).
Larvenwerden vaakmet een loupegedetermineerd,vooraldie
van Ranatemporaria (Bruine kikker),om er zekervan te zijn
dat het nietom Ranaarvalis (Heikikker) handelde.Alleenvan
hetWijboschbroek enlandgoed Heeswijk werdenverspreidingskaartengemaakt.

—•_^a.a.£Ae-rAniL
Inovereenstemming metde algemeen gekozen waarderingsmethode
moetdevoor een bepaald terreindeel te kiezenwaarderingsklasseaangeven,hoe schaarsde terplaatse aangetroffen amfibieëngemeenschapnationaal of regionaal gezien is.Hierbij
gaat het zowelomde soortensamenstelling alsomde grootte
vandepopulaties.
InNederland komen 15soorten amfibieën en éénhybridevoor.
Twee soorten zijnbeperkt tot Zuid-Limburg envier soorten
zijnmomenteel zeldzaam tot zeer zeldzaam (Knoflookpad,Zwemvoetsalamander,vuursalamander en Boomkikker).Vandeoverige
9 soorten zijnAlpenwatersalamander,Kamsalamander en Heikikkervrij schaars.Rugstreeppad en Kleine watersalamander zijn
slechtsplaatselijk algemeen,de laatste vooral inhetrivierengebied enhet Utrechts-Hollandse weidelandschap. Gewone
pad,Bruine kikker en Groene kikker hebben eenmeer over het
gehele landgespreid voorkomen. Ditallesglobaal gebaseerd
opSparreboom (1981).Over dichtheden enexacte uurhokfrequentie isweinig bekend. Dealgemene waarderingsschaal
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(ziepag.31) kanomdeze redenmaar globaalworden benaderd.
Gekozen isvoor een schaalverdeling,waarbijde regionale
(provinciale)mate vanvoorkomen wordt ingecalculeerd,als
volgt:
klasse 0 ongeschikt terrein:geen amfibieën
klasse 1 uitsluitend Gewonepad,Bruine kikker,Grote,Middelste of Kleinegroene kikker;aanwezigheid van
slechts éénvandeze soortenófdeeerste twee
samen in klein aantal (minder dan 10eiklompen/parenper 10ha)
klasse 2 -Gewonepad enBruine kikker samenvoorkomend en
tenminste éénvan beide ingroot aantal (meer
dan 10eiklompen/paren per 10ha)
- Gewonepad en/of Bruine kikker (ingrootof
klein aantal)met éénvande Groene kikkersoorten
- eenvan beide Groene kikkersoorten ofhunhybride ingroot aantal
klasse 3 Grote én Kleine Groene kikker en/of Kleinewatersalamander en/of Rugstreeppad
klasse 4 voorkomen van eenofmeer vande soorten:Kamsalamander,Alpenwatersalamander,Heikikker
klasse 5 voorkomen van eenofmeer vande soorten:Knoflookpad,Zwemvoetsalamander,Vuursalamander,Boomkikker.
Soorten van klasse 5werden inhetonderzoekgebied
niet aangetroffen.
VI.E.

De vogels
1.Het veldwerk
Deonderzoekmethodewerd geheel afgestemd opdevraag ofer
inde teonderzoeken gebieden waarden voorkomen,die bijeen
verandering indewaterhuishouding (metnameverdroging)gevaar lopen teverdwijnen.Concreetgesteld luidtdevraag afhankelijkvanhetonderzoekgebied:
- isdemoerasvogelgemeenschaprijk ontwikkeld? (Zwemeenden,
Rallen,Blauwborst,Rietzangers)
- bevatten moerasbosjes ofvochtige broekbossen een rijk ontwikkelde loofbosvogelgemeenschap? (bv.hogedichtheden van
Houtsnip,Nachtegaal,Sprinkhaanrietzanger,Bosrietzanger)
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- zijner kwetsbare (natte) weidevogelgebieden? (Watersnip,
Grutto,Tureluur,Gele kwikstaart,Roodborsttapuit).
Inenkele gevallen werd hetonderzoekmeer afgestemd opte
nemenmaatregelen ofopdemogelijkhedenomdevogelstand te
verbeteren door eenbepaalde inrichting vande aanhet kanaal
grenzende zone (zie onder).
Per gebied werdenminimaaldrie bezoeken afgelegd,waarbij
doelgericht naar vochtgevoelige soorten werdgezocht.Minstens één-,vaak tweemaalwerd eenbezoek inde nachtof
avondschemering gebracht om Rallen en Houtsnippen teinventariseren.Somswerd hierbij gebruik gemaaktvan eencassetterecorder met roepgeluiden (Rallen)of zang (Sprinkhaanrietzanger).Waar mogelijkwerd van bestaande inventarisatiesgebruik gemaakt of werden losse waarnemingen vanderden inde
inventarisatie begrepen.
De inventarisaties zijneerder een kwaliteitsbepaling dan
eenprecieze bestandsopname (deaantallen zijnminima). In
hetWijboschbroek enhet landgoed Heeswijkwerd een integrale
inventarisatie gemaakt;demethodevandeze inventarisaties
isbeschreven inhet rapport over het Wijboschbroek.
Ineen aantalgevallen richtte hetonderzoek zichvoornamelijkof uitsluitend opdevogelwereld ineensmalle zone
langshet kanaal,onafhankelijkvande hydrologische toestand
of teverwachten wijzigingen daarin.Ditom inzicht te krijgen inde absolute schadedoor de kanaalverbreding of bouw
van viaducten,de invloed vanalternatieven ofmaatregelen of
demogelijkhedenbij herinrichting.
^._Waa£d^r^ng
Voor dewaardering vande avifauna isde schaalvan 0t/m 5,
zoalsoppag. 31 beschreven,toegepast. Steeds is uitgegaan
vande aantallen ende verspreiding zoalsgegeven inde Atlas
vande Nederlandse Broedvogels (Teixeira, 1979). Sommigeaantalsschattingen van karakteristieke oud-loofbossoortenwerden
door deco-auteur R.G.Bijlsmagewijzigd opgrond vanachterafverkregen inzicht uitpublikatie van niet inde atlasverwerktmateriaal.
Eenen ander leidde tot hetvolgende:
klasse5 niet binnen het kader vandit onderzoek voorkomend
klasse4 - broedenvanWespendief en Grauwe klauwier
- broekbos:voorkomenvan Houtsnip,Nachtegaal en
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Sprinkhaanrietzanger,tenminste 2vandezesoorteninhogedichtheid (zietoelichting)
- ouderloofbos:meerdan2paarper100havanten
minste6karakteristiekesoorten (zietoelichting)
klasse3 -broedenvanWespendief,GrauweklauwierofIjsvogel
- broekbos:voorkomenvan2bovengenoemdesoorten,
waarvan 1inhogedichtheid,ofalle3desoorten
inlageredichtheden
-ouderloofbos:meerdan2paarper 100havan4
à5karakteristiekesoorten
- halfopenlandschap:Roodborsttapuitineendichtheidvan5ofmeerpaarper 100'na(zietoelichting)
-openweidelandschap:weidevogelgemeenschap,100
tot 150puntenper 100ha (zietoelichting)
klasse2 -broekbos:voorkomenvan 1of2vanbovengenoemde
soorteninlageredichtheden,ofslechts 1soort
inhogedichtheid.
-ouderloofbos:meerdan2paarper 100havan2
à3karakteristiekesoortenofmeersoortenmaar
ingeringeredichtheid
- halfopenlandschap:Roodborsttapuit indichtheid
lagerdan5paarper 100ha
- openweidelandschap:weidevogelgemeenschap,50
- 100puntenper 100ha
klasse 1 -geensoortenvandebroekboslevensgemeenschapen
maximaal3karakteristiekesoortenvanhetouder
loofbos,waarvanhoogstens 1soortdedichtheid
van2paarper 100haoverschrijdt,geenRoodborsttapuit inhalfopenlandschapendeweidevogelgemeenschapscoortlagerdan50puntenper100
ha.
klasse0 -bijvogelsnietvantoepassing
Toelichting
Onderhogedichtheidwordtbijsoortenvandebroekboslevensgemeenschapverstaan:
Houtsnip:
groterofgelijkaan5paarper 100ha
Nachtegaal:
groterofgelijkaan20paarper 100ha
Sprinkhaanrietzanger:groterofgelijkaan5paarper 100ha
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Bijde Sprinkhaanrietzanger wordt indien beschikbaar het
maximum aantalvanverschillende jarengebruikt,omdatdeze
soort jaarlijkssterk invoorkomen fluctueert.
Onder karakteristieke soortenvan hetoude loofbos worden
verstaan:
Bosuil,Zwarte specht,Kleine bonte specht,Glanskopmees,
Boomklever,Fluiter en Appelvink.
Indewaardering vande oude-loofboslevensgemeenschap isgeen
rekening gehoudenmet het broedenvan Appelvinken in kolonieverband,er werden binnendit onderzoek slechts 2broedparen
op 1lokatiegeconstateerd (2paar op 40h a ) .
Dena 1977 algemeengeconstateerde teloorgang van hetagrarisch landschap alsbroedgebied voor de Roodborsttapuit,
rechtvaardigt eenhogerewaardering dan opgrond van Teixeira
(1979)mogelijk is.
Dewaardering vanweidevogels (alleen steltlopers) geschiedt
aandehand van eenpuntensysteem (vgl.Beintema, 1983). Deze
waarderingsmethode isgebaseerd opdemet biotoopeisen samenhangende kwetsbaarheid vande betreffende soorten.
Zij isoorspronkelijkbedoeld alsleidraad bijhet aanwijzen
van "weidevogelgebieden" die als reservaat aangekocht ofbeheerd dienden teworden.De norm is inde afgelopen 10jaar
nietgewijzigd,envooral toepasbaar opde "echte"weidevogelgebieden inHolland enFriesland.
Deelsvanwege recente achteruitgang van demeest gevoelige
soorten zoals Kemphaan,Tureluur enWatersnip,deelsvanwege
de regionale (Noord-Brabantse) afwijkende situatie,isde
puntenschaalgewijzigd.
gebruikelijkepuntenschaal:

Kemphaan
Watersnip
Tureluur
Grutto
Kievit
Scholekster
Wulp

5 p t . p e r paar
H
n
5 "
n
il
3"
il
n
2"
••
•i
1"
il
tl
1 "
ii
ii
10 "

gewijzigdepuntenschaal:
15
15pt.
p per paar

10 "
6"
4"
1 "
1 "
10 "
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VII

OVERZICHTVANDENATUURWAARDENENVERANDERINGENVAN
NATUURWAARDEN

1.

Dehuidigenatuurwaarden
Denatuurwaardenvandein 1982-1984onderzochtegebieden
zijninkaartgebrachtopbijlage 1a.Denatuurgebiedenzijn
hiertoeinderegelalsgeheelgewaardeerd.Degroottevan
hetonderzochtegebiedalsgeheelisenigszinsaangeduiddoor
hetoppervlakvanderechthoek,diehetgebiedweergeeft.
Cultuurland isbijdeoppervlakbepaling inderegelnietmeegerekend,ooknietalsditvooramfibieënofvogelswaardevol
is.Sommigevandegebiedenbestaanuitmeerderekleineterreingedeeltentemiddenvancultuurland.
Deaangegevenwaardering komtovereenmetdehoogstewaarde
dieineendergelijkgebiedwordtaangetroffen,tenzijdeze
beperktistotééndeellevensgemeenschapéntoteenoppervlak
vannietmeerdan 1hectare.Denauwkeurigewaarde-inschattingperterreindeelenpergroepvanorganismenistevinden
indeafzonderlijkewaarderingstabellen.
Menziet,datdehoogstewaardenvoorkomeninhetWijboschbroek,DeOudeGoorenenDeOetert.Dezegebiedenwerdenzo
mogelijkopdezewijzenogondergewaardeerd.Zijhebbeneen
zodanigeigenkarakterenbevattenzulkezeldzamelevensgemeenschappen,dathier zekervanuniekesituatiesgesproken
magworden.Veleanderegebiedenbereikendecategorie4of
3.Datbetekent,daterlevensgemeenschappen zijnaangetroffen,dieindebetreffendetoestand (aanwezigesoorten,gaafheidvanontwikkeling enz.)opminderdan 100respectievelijk
300plaatseninonslandvoorkomen.Ineendeelvandegevallenkomtalleendeaquatischemacrofauna zeerplaatselijktot
waarde4enisopdekaartcategorie3aangegeven.Degebiedendieindelagerecategorieënvallen (dus2of 1)kunnen
regionaalen/ofnationaalgeziennogvanbetekeniszijn,maar
hetbetreftdanwelgeringerenatuurwaarden.

2.

Deveranderingenindenatuurwaarden
Deverwachteveranderingenvandenatuurwaardentengevolge
vandekanaalverruimingwordenweergegevenopbijlage 1b.Het
bleeknietmogelijkexactemaatstaventevinden,waarbijalle
factorentothunrechtkomen.Hetweergegevenresultaatis
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tot stand gekomen vanuitde beoordeling door hetonderzoeksteam.Alsbasishiervoor heeft gediend:
- dematevan verdroging
- deoppervlakte waarover verdroging ofvergraving plaats zal
vinden
- dehoogte vande waardeverliezen
- het welof niet beheerd wordendoor een natuurbeschermingsinstantie
- de niet inde tabellen opgenomen waarden,alsgenoemd op
pp. 32e.v.
Indeomgeving van sluis Schijndel isalssluislokatie
km 111,0 aangehouden. Indegebieden nabij Someren isuitgegaan vande ongunstigste inschatting vandedaling van het
freatischvlak.Maatregelen die zijnvoorgesteld,maar inde
tekstnog niet alsvaststaand zijnbehandeld,zijnookhier
buiten beschouwing gelaten.
Opdeze kaart zijnookmogelijkhedenvoor natuurbouw aangegeven. Hierbij zijnniet inbegrepen de plaatsen,waar dewijze
van landschappelijkeinpassing eenpositieve bijdragevoor de
natuur kanleveren.Er isgezocht naar gebieden,die inaanmerking zouden kunnen komenvoor natuurbouw alscompensatie
voor verlorengaande waarden. Inde strook langsde Zuid-Willemsvaart bleken echter nauwelijksvandergelijke gebieden
aanwezig. Omdat alleverdrogingsgebieden endemeestegebieden,die intensief agrarischgebruikt worden,niet inaanmerking komen,bleven slechtsenkele lokatiesover. Reëlemogelijkheden leken,afgezien van enkele kleine terreingedeelten,
alleenover teblijven ineen kleindeelvande Punderman
(tenoostenvande Zuid-Willemsvaart bij Someren) enophet
eiland,datontstaat tussenWilhelminakanaal en omleiding
Helmond bij Aarle-Rixtel.Het verdrassingsgebied inhetWijboschbroek ishierbij niet aangegeven,omdatde verdrassing
eenbeperking vande kwelinvloed kanbetekenen enomdatde
aanwijzing als relatienotagebied geenhandvat biedt omtegenmaatregelen door boseigenaren tevoorkomen.
De Punderman isvrijwel het enigegebied,waar eenmoerasstrook van eenaantal ha kanontstaan,waarin zicheenwaardevollevegetatie en fauna zal kunnen ontwikkelen.Voor het
"eiland" bij Aarle-Rixtel isnader onderzoek noodzakelijk.
Deopde kaart aangegeven lokatiesvoor kleinschalige natuurbouwhebbenmerendeelsbetrekking op kleine verdrassende
stroken langsdedijk,aanleg van poelen ten behoevevan am-
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fibie'énenz..Inenkeleverdrogingsgebiedenzijnbrederenatteoeverstrokendirectlangshetkanaalaanbevolen,waarversterkingvande"corridorfunctie" (ziepar.4)wenselijkis.
Ditkanbereiktwordendooreenmeergevarieerde (dusbredere)oeverstrook,voorsmallestrokennatuurgebied aankanaaloflandzijdevandedijk zieverderpar.4.
Toenamevandebarrièrewerkingvanhetkanaal
Opbijlage1cisdetoenamevandebarrièrewerkingvanhet
verruimdekanaalweergegeven.Hierbijzijndegekozendwarsprofielenbuitenbeschouwinggelaten.Dezezijnechterwél
vanbelang.
Indetrajecten,waareengeheelnieuwkanaalmeteenbreedte
van48meterwordtgegraven,ontstaateenbelangrijkebarrièrevoordiversediergroepenenvooreenaantalplanten (bijvoorbeeldvoorsoorten,diedoordiedierenwordenverspreid).vooralveleniet-vliegendeongewerveldedieren
(slakken,duizendpoten,spinnenenz.enz.)komennietmeerof
nogslechtsbijtoevalaandeoverzijde.Voorkleinezoogdieren,reptielenenamfibieënishetwellichtnietonmogelijk
deoverzijdetebereiken,maarhetmerendeelzalditniet
proberenofniethalen.Vooreenaantalvogelsenzoogdieren
ishetoverstekenergonaantrekkelijk,zodatinfeitevaak
biotoop-gedeeltenaanéénzijdevanhetkanaalnietbruikbaar
zijn.
Debarrièrewerking isextravaninvloedopplaatsen,waarmomenteelrelatiefmeercontacttussennatuurgebiedenmogelijk
is,bijvoorbeeld nabijstedenals's-HertogenboschenHelmond,dieopzicheentégrotebarrièrevoordemeestediersoortenvormen.Juistindezegebiedenwordteengeheelnieuw
kanaalgegraven,zodatookallerleinunogbestaandecontactmogelijkhedenverbrokenworden.Dekansoplokaalverdwijnen
vankleinepopulatiesisdaardoorsterkvergroot (zieookp.
33).
VerbredingvandeZuid-Willemsvaartvan24naar48meter
lijkteenrelatievekwestie,maar isoppopulatieniveauvaak
tochergbelangrijk.Metnamewordtoverstekenvoorveeldierenminderaantrekkelijk (dusverliesaanwaardevanbiotooprestanten)enwordthetrisicobijhetoverstekenaanzienlijk
vergroot.Bijditlaatstemoetmendenkenaanslechtezwemmerszoalskleinezoogdieren,kikkersenveleongewervelden.
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Door verliesvan richting,uitputting ofpredatiedoor vogels
en roofvissen zaleen aanzienlijk kleiner percentage deoverzijde kunnen bereiken.Het toepassen van een flauw hellend
talud inplaatsvan loodrechte stalendamwanden kanmede
daarom van belang zijn.
Bevordering vancontactmogelijkneden inde lengterichting van
het kanaal
Eveneensopbijlage 1czijntrajecten aangegeven,waar het
extra nuttig zou zijndecontactmogelijkheden tussennatuurgebieden inde lengterichting van het kanaal tevergroten.
Voor bepaalde organismen kandit eencompensatie bieden voor
verliezen aancontact indwarsrichting.
Het Aadalende Zuid-Willemsvaart hebben historisch gezien al
lange tijd gefungeerd alsbaan,waarlangsorganismen zich
hebbenverspreid. Door huizenbouw,moderne landbouw enmodernere wijzevan afwerking vandeoeversvanAa en kanaal
zijnde natuurgebieden indeze regiomeer versnipperd geraakt.Diverse plante- endiersoorten van beekdalen,maar ook
trekkende zoogdieren alsdeotter worden nu inhunverspreidingsmogelijkheden ernstig belemmerd.
Deonderhavige kanaalverruiming veroorzaakt een sterkere isolatievan natuurgebieden,doordat denattere gebiedengescheiden wordendoor verdrogingsgebieden (ziebijlage1d).
Diverse terreingedeelten,die nunog alstijdelijkof blijvend woongebied voor bepaaldedieren (ofals standplaats voor
planten) kunnendienen,gaandoor deverdroging als zodanig
verloren. Eenduidelijk voorbeeld ishetverdrogingsgebied
rond Asten en Someren.Hier gaanverbindingen verloren zowel
oplokaal niveau (bv. DeOetert - DeOude Gooren) alsopregionaal niveau (bv.Groote Peel-Strabrechtsche Heide).
Desterkstevermindering vancontactmogelijkheden treedt op
bij soorten,die enigehonderdenmeters tot een kilometer wel
kunnenoverbruggen,maar groteverliezen gaan lijden bijafstanden van enkele kilometers.Deze soorten hebben immersmomenteel nogdebeschikking over allerlei kleinemin ofmeer
natuurlijke terreintjes,die alstussenstation dienst kunnen
doen. Het betreft bijvoorbeeld vele kevers,sprinkhanen,amfibie'énen kleine zoogdieren enwellicht ook bepaaldeplanten,vlinders,libellen enz..Bijeendeelvande betreffende
soorten ishetverbrede kanaalgeenonoverkomelijkebarrière
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enspeeltde invloed van eenverdrogingsgebied zowel inlengte- als indwarsrichting. Hetgaat hierbij vooral om soorten,
waarvoor vochtig terrein essentieel is,maar ook kunnensoorten (bv. kleine zoogdieren) problemen krijgen,doordat een
bepaald karakteristiek stukje (eventueeldroog) natuurterrein
door ruimtebeslag van het kanaalverlorengaat.
Bevordering vandecontactmogelijkhedenvoor laatstgenoemde
groep ismogelijk,door langshet kanaal een smalle strook
gevarieerd natuurterrein aan teleggen.Eendergelijke strook
kanwaar nodig onderbroken worden.Variatie inhet karakter
van zo'nstrookmaakt hetmogelijk,dat bewonersvanverschillend biotoop ervan kunnen profiteren,voor organismen
die eenvochtig of nat biotoopvereisen ishet nodig nieuwe
natte natuurterreintjes te scheppen. Inverdrogingsgebieden
isditvrijwel alleenmogelijkdirect langshet kanaal,dus
inde vormvan een natteoeverstrook. Inverdrassingsgebieden
is inde regelde andere zijde vande kanaaldijk aan tebevelen,omdatdaar eengroterevariatie aan biotopenmogelijk is
endiverse kanaalinvloeden zijn buiten tesluiten.
Het isnietmogelijk voor alleorganismen,diedoor dekanaalverruiming alsgeheel bepaalde terreinen nietmeer kunnen
bereiken,decontactmogelijkheden teherstellen. Inhetgunstigstegeval kanmendit echter compenseren,doordat andere
soorten betereverspreidingsmogelijkheden krijgendan zijde
laatste tientallen jaren hadden.Vaak liggendergelijkemogelijkheden ook inandere kanaaltrajecten. Bijvoorbeeld zullen
populatiesvan allerlei dieren nabij 's-Hertogenboschgeïsoleerd raken enverdwijnen. Dit is slechts tendele tevoorkomendoor contactverbetering inde lengterichting van hetkanaal. Dewenselijkheid vancontact ishierdusgroot,demogelijkheden zijngeringer dan elders.Verbetering vandecontactmogelijkheden ten zuidoostenvan Zijtaart iseenvoorbeeld vanhet tegenovergestelde:ditgebied ismomenteel voor
allerlei organismen eenbarrière.Dit kanerger wordendoor
verdroging,maar ookminder erg door aanleg van natteoeverstroken.
Verder moet eropgewezen worden,datvoor de aanleg van
stroken natuur langshet kanaalveelmeer criteriageldendan
dat vandewenselijkheid vancontactzones.Vanuit natuurbehoudsoogpunt zijnbijvoorbeeld ook de potentiesvoor vegetatie,vogels (rust !)enz.van belang.
"Corridors"van natteoeverstroken en/ofmoerasstroken zijn
dus hetmeest van belang intrajecten,die nualeen barrière
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vormenofdoor verdroging een (grotere) barrière zullengaan
vormen. Deze trajecten zijn aangegeven opbijlage 1c.Hetbetreftvooral:
- van DeWamberg tothetWijboschbroek (verdroging,diverse
barrières inoost-west-richting)
- omlegging Helmond (stad aansluitend aandroog (verdrogings-)gebied)
- omgeving Zijtaart (verdrogingsgebied,opencultuurland)
- Lierop- provinciegrens (twee nieuweverdrogingsgebieden).
In laatstgenoemd gebied spelenookde hogerepotentiesvan
natteoeverstroken voor vogels,omdatdedijkminder door
verkeer wordtgebruiktdan elders enerdusmeer rust is.Dit
laatste isinnog sterkeremate hetgeval inhet oostelijk
deelvan het Wijboschbroek.
5.

Totaalbeeld vandeverliezen aan natuurwaarden
Debijlagen 1bencgevenverschillende aspecten vandeverliezen aannatuurwaarden weer. Zijberusten ophet samennemen
van eengroot aantal nietonderling vergelijkbareverliezen.
De toenamevan natuurwaarde door eenbepaalde wijzevan inrichten vanoeverzone,kanaaldijkenz.eneendeel vande te
nemenmaatregelen zijner niet inverwerkt.Het isnietmogelijk eenoptelsom van aldeze onvergelijkbaregrootheden te
maken. Desalniettemin ishet nuttig aan tegeven,waar de
zwaartepunten indeverliezen enwinsten liggenvoor hetnatuurbehoud.
Allereerstdient hierbij vermeld teworden,dat een zeer grotebeperking vandeverliezen wordtverkregendoor een wijze
van uitvoering,zoalsmomenteel ter hoogtevan hetWijboschbroek en DeOetertwordtvoorgesteld. Dus:lokatievan sluis
Schijndelop km 111,2en ter hoogtevan DeOetert eenkanaalpeilvan 20,45m + N.A.P.. Debelangrijkstenogmogelijkebeperkende maatregelen zijnbij DeOetert eenverschuiving van
het kanaal inoostelijke richting enbij DeOude Gooren een
beperking vandeverdrassing,vooraldie,welkewordtveroorzaaktdoor deomlegging Helmond.
De infeite (behoudensmaatregelen) optredende verliezen liggen zeerverspreid. Degrootste ishetverliesdoor ruimtebeslag bij hetWijboschbroek (aannemende,dat hetverschil tussen sluislokatie op km 111,2en km 111,0hydrologisch nog van
essentieel belang i s ) .Onmiddellijkdaarnamoeten genoemd
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wordenderisico'svoorDeOetertenDeOudeGooren.Van
grootbelang isverder,datopveleplaatsenindeverdrogingsgebiedenallerleikleinerewaarden verlorengaan,die
elkvoor zichnietveeltebetekenenlijkentehebben.Tesaraendragendezeverliezeninernstigematebijtothetvergrotenvandetegenstelling tussennatuurgebiedenenagrarischegebiedenovereengroottotaal-oppervlak.Ookversterken
zijdeisolatievanvelepopulatiesvannatuurgebieden.De
betekenisvandezeisolatieenvandetoenemendebarrierewerkingdoorde Zuid-Willemsvaartalsgeheeliseenschadedie
nietisinteschatten (vgl.Logemann,1985).Hetisechter
redelijk,teverwachten,datdezeschade,althansvoorbelangrijkedelenvandefauna,ongeveerwordtgecompenseerd
doordenatuurbouwmaatregelenaandekanaaloever (natteoeverstroken)enaandeachterzijdevandedijk,zoalsdie
wordtuitgewerktinhetkadervandelandschappelijkeinpassingvanhetnieuwekanaal (Staatsbosbeheer,afd.Verkeerswegen,invoorb.).
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SAMENVATTING
DeKoornwaardiseenhogeuiterwaard,hoofdzakelijkbestaande
uitgrasland zonderhogeactuelenatuurwaarde.Langsdewinterdijkligteenlaagtemetenkelewielen,dieopdemeeste
plaatsensterkgestoord zijn,maarhetgeheelisnoginbiologischengeomorfologischopzichtvanbelang.Eendeelvan
dezewaarden zaldoordeaanlegvanhetkanaalendeplaatselijkoptredendeverdrogingverlorengaan.
LANDSCHAP
DeKoornwaard iseenhogeuiterwaard indegemeente•s-Hertogenbosch,tennoordenvanEmpel.Tegendewinterdijkligteen
langgerektelaagtemeteengriendenenkelewielen.Deoostelijkehelftvandewaardwordtingenomendooreenzandwinplas,waarvanhetmeestwestelijkegedeelteisgedemptmet
afval.Reedsveletientallenjarenisdewaardalsgrasland
ingebruik.Develemeidoornhageneneenaantalknotwilgen
zijnlandschappelijkvanbelang.
BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland,blad45West(StiBoKa,
1969)bestaatdebodemvandeKoornwaard uitrivierkleien
weluitzwarezavelenlichteklei.
WATERHUISHOUDING
HetpeilvandeMaasisinhoofdzaakbepalendvoordegrondwaterstanden.VolgensPhilipse.a. (1983)isdegrondwaterstandronddewielenvrijwelaltijdhogerdanhetMaaspeil,
zodatgedurendehethelejaargrondwater inderichtingvan
deMaasstroomt.Ditgeldtookvoorhetmiddeldiepepakket.
DoordeoostelijkvanEmpelgeplandegrondwaterwinningzal
alleenhetmiddeldiepegrondwatervanrichtingveranderen.
Hierdoor zalechtergeenMaaswateronderdewielenkomen.Invloedvanhettegravenkanaalishierbijnietmeegerekend.
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HUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Devoedselrijkegraslandenvertegenwoordigenalleenpotentiëlebotanischewaarden;zijzijnnietvegetatiekundigonderzocht.Dewielenzijnvoedselrijkendeoeverszijnvertrapt
enverstoorddoorrecreatie.Plaatselijkisnabijdewielen
eenmoerassige zoneontwikkeldmetgeringereverstoring.Van
deamfibie'énwerdenalleendeGroeneenBruinekikkergevonden.Voorweide-enwatervogelsisdebetekenisvanhetgebiednietbijzondergroot.
Depotentiëlewaardenvanhetgebied zijnhogerdandeactuele.Ditgeldtzowelvoorhetgraslandmetdemeidoornhagen
enknotwilgenalsvoordelaagtemetgriend,moerasstrooken
wielen.Dezepotentiëlewaardenzijnechternietindewaarderingstabel (bijlage32)verwerkt.Hetzelfdegeldtvoorde
geomorfologischewaarde.Dezeisweliswaaropveleplaatsen
aangetast,maardehogewaardmetdelagegeultegendewinterdijkisnogaltijdvanbelang.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN (ziebijlage3en4)
HettegravenkanaalzaldeKoornwaard inhetmiddendoorsnijden.Aandezuidzijdevandedijkzaleensluisworden
gebouwd.Ineendeelvanhetgebied zalhetfreatischvlak5
tot 15('s winterszelfstot25)cmzakken.
VERANDERINGENVANDENATUURWAARDEN
Zoalsuitbijlage32blijkt,komendeverwachteveranderingen
vandenatuurwaardennauwelijksindewaarderingstabeltot
uiting.Ditkomtvooral,doordatdepotentiëlewaardenende
geomorfologischeaantastingnietindetabelzijnweergegeven.Doordeplanningvanhetkanaalvlaklangsdezandwinplasislaatstgenoemdeaantastingechternietzogroot.
Deondiepeoeverzonesenmoerassigedelenzullendoordeverdrogingvrijwelverdwijnenenzichwaarschijnlijknauwelijks
opeenlagerniveauherstellen.Ookhetonderstedeelvanhet
dijktalud,waarmomenteelvochtminnendesoortenstaan,zal
enigeschadeondervindenvandewaterstandsdaling.
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NADEREBESPREKINGVANDENATUURWAARDEN
Vegetatie
Denatuurterreintjesbestaanuiteenaantalwielen,bosjesen
eengriend.Hetmeestwestelijkewieliszeereutroofengestoord (veelflab),erheeftzichgeenoevervegetatieontwikkeld.Hetwilggriend tenoostenervanisvrijdroog,erstaat
veelbrandnetelenwatnatteruigtsoorten.Hetvertegenwoordigtweinighogewaarden.Meernaarhetoostenligteenwiel
metaantweezijdeneengemengdpopulier-schietwilgbos,de
kruidlaagbestaatvoornamelijk uitsoortenuitdeArtemisieteaklasse.Hetwielheeftdoorbetredingeenslechtontwikkeldeoeverzone.Hetmeestoostelijkligthet"GrooteWiel"
meteenaantalkleinerewieltjeseromheen.Dezekleinere
wieltjeszijnhetminstgestoord.Inhetwaterisgeleplomp
aanwezigenaanderandenheeftzicheenmoeraszoneontwikkeldvansoortenuitdePhragmiteteaklasse (Phragmitesaustralis,Acoruscalamus,SparganiumerectumenButomusumbellatus)hetMagnocaricionenenkelesoortenuithetCalthion
(LotusuliginosusenMyosotispalustris).Hetzijnallesoortenuiteenvoedselrijkmilieu.Deoeversvanhet"Groote
Wiel"zelfzijnvoorhetgrootstedeelvertrapt.
Tussendewielenliggeneenpaarpopulierenbossenmetenzondereenstruiklaagvanelsenwilgeneenpopulieren-boomweide. Indekruidlaaghebbenallebosjesveelstoringssoorten,
maarooknogalwatvochtminnendesoorten.
Zevertegenwoordigenweinigwaarde.Hetdijktalud hoewelbehorendtothetcultuurlandendusnietonderzocht,blijktopvallendsoortenrijkenbevatzekeronderaanhettalud soortendieaanvochtgebondenzijn.Wevindenhiero.a.Trifoliumfragiferum,Cardaminepratensis,Holcuslanatus,Erynchium
campestre,CynosuruscristatusenPeucedanumcarvifolia.Deze
dijk,hoewelvoornamelijkdroog,bezitzekerwaardediepotentieelzelfshoogis.
Aquatischemacrofauna
DewielenlangsdeEmpelseDijkzijningebruikvoordevisrecreatie.Deuitgezetteviswordtbijgevoerd.Erkomtook
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palingvoor.Hetwatervandewielenoogtgroen,hogerewaterplanten komenerslechtsingeringehoeveelhedenvoor.De
oeverszijnsteilenafgetrapt.Hierendaar iseengeleidelijkeovergangvanweilandnaarwater:daar iseendrinkplaatsvoorvee.Dewielenwordenomgevendoordrogebospercelen,deelsdoorweilanden.
Demacrofaunalevensgemeenschappen zijnnietrijkaansoorten.DemeestetaxazijnalgemeeninNederland.Desoorten
indicerendiep (hetwantsjeMicronectameridionalis)eutroof
watermetslibopdebodem (relatiefgroteaantallenvedermuglarvenEndochironomusalbipennis,Glyptotendipessp.,en
Cricotopussylvestrisagg).DekeversvandefamiliesHydraenidaeenHydrophilidaekomennauwelijksvooromdatdeoevers
afgetraptenkaalzijn.Erzijnnogwelenkelekokerjuffers
gevonden (MystacideslongicornisenM.nigra).
LangsdeEmpelseDijkligtnogeenkleinerepoel,hieris
geenvisrecreatie.
Depoelisondiepmetglooiendeoeversmetveelvegetatie.Er
zijno.a.rollenprikkeldraad,cement,autobandenenvelgen
gedumpt.Debodembestaatuiteendikkezwarte (anaërobe)
sublaag,daaropbevindtzicheendikpakketdraadalgen.Het
water ishelder.Delevensgemeenschapbestaatuitalgemeen
voorkomendesoorten,kenmerkendvoorpermanentwater.Dezeer
groteaantallenMollusca (slakken)enHirudinea(bloedzuigers)enhetvoorkomenvanslechtséénChironomidetaxon(de
vedermuglarveChironomussp)iseenduidelijkeindicatievoor
eenverstoordelevensgemeenschap.Bovendienishetaantal
taxaklein.Dezuurstofhuishoudingzalsterkeschommelingen
vertonen.
Amfibieën
Deamfibieënstandlijktweinigontwikkeld,maarhetonderzoek
isnietvolledig.Indeslotendichtbijdewieleneninde
ondiepeuitlopersvandewielenzelfwerdenGroenekikkers
aangetroffen;inslotenveelvuldigerdanindevoorsportvisserijmetvisbepotewielen.Bijhetmiddelstewielwerdeen
paaiplaatsvandeBruinekikkermet7eiklompenvastgesteld.
DeopgrondvanbiotoopkenmerkenverwachteRugstreeppadwerd
nietgevonden;ookbijSparreboom (1981)staatdezesoort
langsdeMaasampervermeld.
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Vande kanaalaanleg zijnvoor de amfibieënstand weinig directegevolgen teverwachten. Door tweedeling vande huidigepopulatie lijkendeoverlevingskansenvandeoostelijkvanhet
kanaalverblijvendedieren opde langeduur minder gunstig te
worden.
Vogels
Inde broedtijd isde Koornwaard nietvangroteornithologischebetekenis.Deenige weidevogels zijn Kievit en Scholekster;voortswerdenvande Kwartel 2roependemannetjesen
vande Patrijs 3paar vastgesteld. Devroeger voor de Koornwaard typerende Grauwegors is inmiddelsverdwenen (zieook
Teixeira, 1979).
Dedrie wielen herbergen Fuut,Wilde eend,Meerkoet,Waterhoen,Kleine karekiet,Rietgors en Bosrietzanger. Dezelaatste komtook inde ruigten langsdeMaasveelvuldig voor.Bij
het "Groote Wiel" bevindt zich inpopulieren een Roekenkolonievan 76 nesten.
Inwinter envoorjaar heeftde zandwinplas een functie als
rustplaats en foerageergebied voor waterwild (Futen,Eenden)
en alsslaapplaats voor Meeuwen.Inde zomer broeden erOeverzwaluwen inde steile wanden (10- 20 paar).
DeaandeMaasgelegen drassige waard biedt inhet voorjaar
foerageermogelijkheid aan Zwemeenden enSteltlopers.
Door het tegraven kanaal iseengeringe invloed vande
plaatselijke verdroging en enig verliesvan kwaliteiten door
ruimtebeslag aandeMaasoever teverwachten.
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SAMENVATTING
Inhetpoldergebied tennoordenvanRosmalenwerdenvoornamelijkdeweidevogelsonderzocht.Doorruimtebeslagenverdroging zaleenbelangrijkdeelhiervanverdwijnen.Verderzal
hetnieuwekanaaleenbarrièregaanvormenvoorallerleiorganismen.Bijditallesspelenookanderegeplandeingrepen,
zodatdezuiverekanaalinvloedmoeilijk isaantegeven.De
EmpelsePlasheeftdoordeintensieverecreatiealleenpotentiëlebetekenis.
INLEIDING
Deomleiding 's-HertogenboschdoorsnijdttennoordenvanRosmaleneenopenpolderlandschap,gelegenindegemeentenRosmalenen's-Hertogenbosch (oostelijkvanEmpel).Aangezien
behalvedeEmpelsePlas (meteenintensieverecreatie)enenkeledrogebosjesgeennatuurgebiedenvoorkomen,werdenvegetatieenaquatischemacrofaunanauwelijksonderzocht.
Inditgebied zalverdrogingoptredendooreengeplande
grondwaterwinningoostelijkvanEmpel (Philipse.a.,1983).
Verder isaandeoostzijdevanhetnieuwekanaaleenproefstationvoordevarkensteeltgepland.Degevolgenvanbeide
ingrepenzijntendeleniettescheidenvandegevolgenvan
dekanaalaanleg.Hetruimtebeslagendehydrologischeinvloed
vanhettegravenkanaalzijnweergegevenopbijlage3en4.
Deinventarisatieheeftbetrekkingopeengebiedvan425ha
(ziebijlage30).
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting;ziebijlage30en31)
AfgezienvanhetverspreidvoorkomenvandeGroenekikkeren
hetpaaienvanBruinekikkersinennabijdeEmpelsePlas
werdengeenamfibieënvastgesteld.Deweidevogelgemeenschap
isredelijkontwikkeld.Juistinhetgedeeltewaarhetkanaal
zalwordengegravenkomenvrijhogedichthedenvoor (zie
kaartbijlage 30).WatersnipenTureluurontbrakenin1983
echtervolledig.
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GEPLANDE INGREPENEN WIJZIGINGEN
Deomleiding 's-Hertogenbosch zalhetgebied van zuid naar
noord doorsnijden.Dehierdoor veroorzaakte verdroging wordt
weergegeven opbijlage 3en 4.Deze isvooral inde zomermaanden aanzienlijk:op 1kmvanhet kanaal zakthetfreatischvlak nog 10à 15cm. Deaangegevenverlagingen houden
geen rekening metdeverwachte gevolgen vandegeplandewaterwinning. Ookmet eventuele inlaatvan water ten behoeve
vande landbouw isgeen rekening gehouden.
Medegezien hetgekozen profiel zalhet ruimtebeslag vanhet
tegraven kanaal aanzienlijk zijn,zeker incombinatiemetde
secundaireverbindingsweg,die aandeoostzijde van hetkanaalwordt aangelegd.
VERANDERINGEN VAN DE NATUURWAARDEN
Deweidevogelgemeenschap van hetgebied van 425ha zaldoor
de kanaalaanleg ernstig wordengeschaad,o.a. omdatde kern
vande huidige verspreiding vande Grutto zalverdwijnen.
Het kanaal zalook eenbarrièregaanvormen voor allerlei organismen,waaronder amfibie'énendiverse ongewervelde dieren. Lokaalgezien kanditgevolgen hebbenvoor de handhaving
van kleinepopulaties inhet gebied ten noordenvan 's-Hertogenbosch. Regionaalgezien ishier sprakevan een extrabarrière inhetMaasdal,waar hetcontact tussen allerleidierlijke populaties al zeermoeilijk isdoor twee autosnelwegen,
een spoorlijn ende Dieze.
MAATREGELEN
Geziendeoverige ingrepen inhetgebied lijken maatregelen
omde weidevogelgemeenschap tehandhaven nietmeer effectief.
NADERE BESPREKINGVAN DEGEGEVENS
Amfibieën
De amfibieën zijnslechtsonvolledig onderzocht.Verspreid
over het helegebied komen kleine concentraties Groene kikkersvoor.Deze zullen zich inhetverdrogingsgebied alleen
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kunnenhandhaven,indientenbehoevevandelandbouwwater
wordtingelaten.BruinekikkerswerdenuitsluitendbijdeEmpelsePlasvastgesteld:eenpaaiplaatsmet±10eiklompen
juisttenzuidenvandeplasen5verschillendeeiklompenin
deplaszelf.Deslotenzijninhetalgemeenvisrijk,hetgeen
deomstandighedenvooramfibieënnietgunstigermaakt.Voor
zijnlandfaseisdeBruinekikkervermoedelijkaangewezenop
debosschagesronddeBmpelsePlas.
Vogels
Deweidevogelpopulatie isredelijkontwikeld.Kievitentonen
zichhetminsteenkennigenbroedenvanzeervochtiggrasland
totopdedrogereakkers.Dehoogstedichthedenkomenvoorop
pasingezaaidgrasland (samenmetScholekster)enopdrassig
weilandmetveelpollenenoneffenheden (samenmetGrutto).
Graslandenvanditlaatstetypekomenslechtsopenkele
plaatsenvoorenmogengekenmerktwordenalsdewaardevolste
enmeestkwetsbarepercelen.DeGruttobereikthierzijn
hoogstedichtheid,maarWatersnipenTureluurontbrekenals
broedvogel (vermoedelijk indemeestejaren:Teixeira,1979).
Wulpenverkiezendehooilandenenhundichtheid isvooreen
dergelijkopenpolderlandhoog.
DeEmpelsePlasismeervanpotentiëledanvanactueleornithologischewaarde.
Nadekanaalaanleg zullenruimtebeslagen,inveelgrotere
mate,verdroginghetmeestkwetsbaredeelvanhetgebiedaantasten.Dezeverdrogingheefteennivellerendeuitwerkingop
desamenstellingvandeweidevogelpopulaties.Behalveactuele
waarden,waarhetomeenconcentratievanGrutto'sgaat,verdwijnen zekerpotentiëlewaardenmetbetrekking totnog
vochtgevoeligerweidevogels (WatersnipenTureluur).
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SAMENVATTING
DeHeinisiseennatuurreservaatbinnenhetstedelijkgebied
van 's-Hertogenbosch,hoofdzakelijkbestaandeuiteendijken
eenachttalwielen.Deaanlegvande"omleiding 's-Hertogenbosch"zalhiereenaanzienlijkedalingvandewaterstand
veroorzaken.Hierdoorgaateenbelangrijkdeelvandehuidige
waardevandeoeverzonesverloren (waardeklasse 3).Minstens
zobelangrijkishetfeit,datdeinspanningenvandestichting"BrabantsLandschap"omdeverderepotentiesteontwikkelen,doordedalingvandegrondwaterstandgefrustreerd
worden.Ditlaatstekomtnietindewaarderingstabel (bijlage
29)totuiting.
LIGGING

Het gebied de Heinis is gelegen in het noordoostelijke deel
van 's-Hertogenbosch, bij de westelijke afslag van de snelweg Utrecht - 's-Hertogenbosch, op een halve t o t één km afstand van het te graven kanaal. Het is een gedeelte van het
voormalige overlaat gebied.
LANDSCHAP

Hetgebiedbestaatuiteeninhetcentrumgelegendijk,die
isopgeworpeninde 14deof 15deeeuwom's-HertogenboschtegenhetMaaswater tebeschermen.Datditnietaltijdsucces
hadgetuigteenachttalwielengelegenaanbeidezijdenvan
dedijk.Grenzendaandedijkmetwielenliggenwei-enhooilandenvaakbegrensddoorhoutwallen.Hetgehelegebiedis
voorhetgrootstedeeldoorbebouwing (woon-enindustriegebied)ingesloten.
BODEM
VolgensdebodemkaartvanNederlandblad45westbehoortde
bodemtotdegooreerdgronden.Hetzijnleemarmetotzwaklemigezandgrondendiedeovergangvormentussenhetrivierkleienhetzandlandschap.Volgensbijlage82vanhetRGD-rapport
(1984)liggendewielenbuitendeverbreidingvandeholocene
kleimetuitzonderingvanhetmeestoostelijkewiel.
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WATERHUISHOUDING
Volgensdebodemkaartligthetgebiedopgrondtrapvgekenmerktdooreensterkfluctuerendegrondwaterstand.Dewaterhuishouding isechterdoordeontwikkelingvan's-Hertogenbosch-noord endeuitvoeringvanderuilverkavelingMaaskantWestindevijftigerjarensterkgewijzigd.Hetgrondwaterpeilissterkgedaaldenwordtconstantgehouden.Volgens
Kuipercompagnons (1980)ishetwaterpeilindewielensindsdienééntotanderhalvemetergedaald.Ofhetdiepegrondwaterookinvloedheeftopdewaterstand indewielenisniet
bekend.Philipse.a. (1983)verwachtenhiergeeninvloedvan
denabijEmpelgeplandegrondwaterwinning.
WATERKWALITEITENBEÏNVLOEDINGDOORDEMENS
Uiteerderonderzoek isvastkomentestaandatvande8wielen (hoewelalleeutroof zijn)er3eenredelijketotzeer
redelijkekwaliteitbezitten.
Dewielenendedirecteomgeving zijninbezitvanhetNoordBrabantslandschapenStaatsbosbeheer.Erisvoorhethele
gebied,dusinclusiefhetaangrenzendegrasland,eenbeheersplanopgesteld waarinhetgebied tenoostenvandeBalkweg
eenoverwegendenatuurbestemming krijgt(extensievelandbouw
enrecreatie)enhetgrootstedeelvanhetgebiedtenwesten
vandeBalkwegeenrecreatievefunctiekrijgt.Momenteelis
deinvloedvanderecreatieinhethelegebied zeergroot
(sportvisserij).Inmiddels (anno1985)ishetoverlegmetde
gemeenteineenvergevorderd stadium:deheleomgevingvande
zeswielentenoostenvandeBalkweg zalverschraaldworden.
HUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenvindtmenin
bijlage29.Hierbijisdehuidigesituatiealsuitgangspunt
gekozen.Dewerkelijkewaardeisechterhoger,gezienhet
feit,dateengunstigerbeheer invergevorderdestaatvan
voorbereiding is.Deverschralingopzichbetreftdrogegraslanden,dieinhetonderhavigerapportnietbestudeerdworden.Ookdepotentiesvandewielenzijnechterhogerdanuit
dehuidigeinventarisatienaarvorenkomtenookdezepotentieszullenverderontwikkeldworden.
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MomenteelisbijdriewielentenoostenvandeBalkwegeen
relatiefgoedewater-enoevervegetatieontwikkeld.Ookde
macrofauna (kenmerkendvoorvoedselrijkstilstaandwater)
heeftzichdaargoedkunnenontwikkelen.Devijfoverigewielenvertonenzeerernstigeverstoring,o.a.doorvisrecreatie.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
DoorhetdoortrekkenvandeZuid-WillemsvaartvanDenDüngen
totdeMaasvindteenpeilverlagingplaatstennoordenvande
sluisteBerlicum.DeHeinisligtjuistbuitenhetgebied
waarhetfreatischwaterindewinterdaalt (ziebijlage4 ) .
IndezomerechterdaalthetfreatischwateronderdeHeinis
inhetwesten 15cm,oplopend tot 45cminhetoosten(zie
bijlage3).
Hierbijisgeenrekeninggehoudenmeteencumulatiefeffect
vandegeplandewaterwinningbijEmpelendekanaalaanleg.
VolgensPhilipse.a.(1983)zaldeinvloedvandewaterwinningopzichniettotaanDeHeinisreiken.Incombinatiemet
dekanaalaanleg ishetechtermogelijk,datdewaterstandsdalingbijdeHeinisnoggroter isdaninbijlage3en4wordt
aangegeven.
VERANDERINGENVANDENATUURWAARDEN
Dedrieweiniggestoordewielenvertonenmomenteeleenrelatiefbredeoever-enondiep-water-zone.Omdezeredentreedt
bijwaterstandsdaling eenaanzienlijkwaardeverliesop.Aangeziendeverlagingvanhetgrondwateropeenaleerdereverlagingvolgtzalditvoordevegetatiesindedirecteomgevingvandewielen,zoalsvegetatiesvanhetmoerasspireaverbondenhetelzenbroek,desastreuzegevolgenhebben.Devegetatiesenfaunavanoeversenondiepwaterzullenzichten
deleopeenlagerniveauherstellen,afhankelijkvandeverschillendetalud-vormen.Vooralbijsteileonder-watertaluds
zalwaardeverliesoptreden.Eenvandekleinewieltjeszal
wellicht *szomersgeheeldroogvallen.
Hoewelditnietindewaarderingstabel (bijlage29)totuitingkomt,isdegrondwaterstandsdaling vooralookongunstig,
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omdatdedoor "BrabantsLandschap"opganggebrachteverbeteringdoordezedaling insterkemategefrustreerddreigtte
worden.Geziendegeringeoppervlaktenvandeoeverzoneszou
ditechterooknauwelijksindetabelmerkbaar zijn;hoogstenszoudenbijdehuidigevegetatie++mogenwordenaangegeveninwaardeklasse 3,indienmendepotentiëlewaardenmeetelt.Deze++-enzoudendangeheelofvrijwelgeheelverdwijnennadekanaalaanleg.
NADEREBESPREKINGVANDEGEGEVENS
Vegetatie
Dedijk,hoewelmeteenhogenatuurwaardeendegraslanden
mettussenliggendeaanplantzijndroogenomdezeredenniet
naderonderzocht.Deaanvochtgebondenvegetatiesvindenwe
inenindedirecteomgevingvandewielen.
IndewielenheeftzicheenNymphaeionontwikkeld enlangsde
randeninhetwatereenPhragmition,hierendaar issprake
vaneenScirpo-Phragmitetum.Langsdeoevers,mitsdezeniet
tezeervertrapt zijn,vindenwedevolgendevegetatietypen:
Bidention (bemesting),Phragmition,Magnocaricion,Filipendulion(vaakeenbrede zone)enhoewelschaarseenvegetatie
behorendtotdeParvocaricetea.
Erkomeninhetgebiedeenaantalsoortenvoordiealsbijzonderesoorten (Londo)zijnaantemerken:Lathyruspalustris,Cirsiumdissectum,Juncusacutiflorus,Sanguisorbaofficinalis,ValerianadioicaenSuccisapratensis.
LangsdewielenvindenweookmoerasbosjesvanhettypeAlnionglutinosae,SalicioncinereaeenhetPrunetaliaspinosae.
Aquatischemacrofauna
Vande8wieltjeszijner5(zeer)ernstigverstoord.Hetoeververloopisabrupt,deoeverszijnkaalgelopenenzijnhier
endaaringezakt.Hetwatervertoonteen (zeer)ernstigemate
vaneutrofiëringvanwegebijvoerenvandeuitgezettevis,
gierlozingen,bemestingdooreendenenganzenenlozingenvia
riolering (Kuipercamps. 1980).Hetwateroogtgroen.Twee
wielenstaanminderonder invloedvanbovengenoemdefactoren.Inhetkleinstewieliseenmacrofaunamonstergenomen.
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ne oeversvanditwielzijngrotendeelsdichtbegroeid,ze
zijnglooiend.Degeleidelijkeovergangvanweilandnaarwateriseendrinkplaatsvoorvee.Inhetwaterbevindtzich
flab.Demacrofauna-levensgemeenschap bestaatuitsoortendie
kenmerkend zijnvoorvoedselrijk,stilstaandwatermetveel
vegetatie.Dedichtbegroeideoeversmetondiepwatervormen
eenideaalbiotoopvooro.a.dekeversIlybiusater,HydrochuscarinatusenandereHydrophilidae,dekokerjuffersAgrypniapagetana,Oecetisfurva,Triaenodesbicolor,destaafwantsRanatralinearisendewaterschorpioenNepacinerea.
Anderesoortenindicerenweereenopen,dieperwater (bijvoorbeelddepluimmugChaoborusflavicans)metzandbodem (de
vedermuglarvenCryptochironomusenStictochironomus).Delevensgemeenschapissoortenrijkenevenwichtig.Debosjesrond
dewielenzijndroog:erzijngeenmacrofauna-soortengevonden.
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SAMENVATTING
Denatuurwaarden vanhet landgoed DeWamberg zijnhoofdzakelijkgelegen inhetopgaand loofhout (vogels !)endemoerassigedelen nabijde vijvers.De kanaalaanleg zal ineengroot
deelvanhetgebied nauwelijksofgeenverdroging veroorzaken,daar sluisBerlicum zoveelmogelijk naar het noorden is
opgeschoven. Schadelijk voor de natuurwaarden iseen eventuelevermindering vande kwelinvloed eneeneventuele aanvullingvandevijversdoor toevoer van zeer voedselrijk water
uitdeomgeving.Verder zalhet nieuwe kanaal eenbarrière
gaanvormenvoordiverse kleinediersoorten. Indewaarderingstabellen (bijlage 28) komendeze nadelen echter niet tot
uiting.
LIGGING,OPPERVLAKTE, INDELING
Het landgoed DeWamberg isgelegen aande oostzijdevande
omlegging *s-Hertogenbosch ter hoogtevandegeplande "sluis
Berlicum" (km 119).Hethier tebeschrijvengebied isgeheel
gelegen indegemeente Berlicum.
Hetgebied ligt 3,5 tot 5m boven N.A.P..Het kanaalpeilbovende sluis zal 4,45 mboven N.A.P.komen teliggen,beneden
de sluis 1,00 m boven N.A.P..Ter plaatse ligthetmaaiveld
ongeveer op 4m.
Het bosenhoutgewasmet inbegripvan ingesloten cultuurland
beslaat 182ha.Deprovinciale weg Berlicum-Rosmalenverdeelt
hetgebied intweedelen.
LANDSCHAP
Hetgebied heeft een typisch landgoedkarakter.Inhet centrum
ligt een landhuis,omgevendoor bossen,lanen,cultuurland en
waterpartijen.DeWambergsche Beek isreedssedert lange tijd
genormaliseerd engestuwd. Hetgedeelte ten westenvande
provinciale weg isoverwegend eengesloten cultuurlandschap.
Inwijder verband gezien vormt het kleineondiepedalvande
Wambergsche Beek eenvochtige laagte temidden van eenvolledig ander landschap,waarin opencultuurland en bebouwing de
boventoon voeren.Ongeveer een kilometer noordelijker,rondom
de nieuwbouwwijk Maliskamp,liggendroge bossen,naar het
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oostenaansluitendopuitgestrekter naaldbos.VolgensRoelofs
e.a. (1982,kaartbijlage5)komenechter indehelestreek
veelvegetatietypenvoordiegebondenzijnaandeinvloedssfeervanhetfreatischeoppervlak.
BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland,blad45west(StiBoKa,
1969),bestaatdebodeminvrijwelhetgehelegebieduit
Beekeerdgronden,bestaandeuitleemarmenzwaklemigzand.
AanderandentreftmenookEnkeerdgrondenaan.Uitonderzoek
doordeRijksgeologischeDienstbleek,datonderdevijvers
enbosseneenveenlaagligtvanminderdan 1mdikte.Leem
werdnietaangetroffen.
WATERHUISHOUDING
VolgensdeStiBoKa (1969)heefthetgebiedwestelijkvande
provincialeweggrotendeelsgrondwatertrapIII,tenoosten
vandewegv.Ophetlandgoed isechtereennattedepressie
gelegen,dieaanzienlijknatter is.Devijversworden,behalvedoorrun-offenneerslag,waarschijnlijkgevoedmetkwelwaterevenalsdeindedepressiegelegensloot.O.a.inhet
moerasjetreedtijzeruitenkomtHottoniapalustris(waterviolier)voor.
Inhetbeginvandezeeeuwkondevijver indezomerworden
aangevuldmetwateruitdeLoopgraaf:eensloot,dieparallel
looptaandeWambergscheBeekendaarmeeookinverbinding
staat.Ditsysteemisallangetijd inonbruikmaar zouhersteldkunnenworden.DeWambergscheBeekzoukunnenworden
opgestuwdenviadezeslootdewaterstandoppeilhouden.
Uitgezonderd inzeerdrogezomerskaneventueelwaterworden
betrokkenvandeLeigraafendeAaofvandeGrooteWetering.
Momenteelzakthetpeilvandevijver indrogezomersmet
enigedecimeters.Voor zoverhetbosoprabattenligt,vallen
degreppelsmerendeelsvroegtijdigdroog.Eenkleingebied
naastdegrotevijverblijftvrijwelpermanentmoerassig.
WATERKWALITEIT
DeWambergscheBeekendeLoopgraafwordengevoedvanuit
zwaarbemestcultuurlandenzijndanook zeereutroof.Inde
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grote bosvijver werd op 8-12-1984een zeer hoogchloridegehaltegemeten (110mg/l),hetgeen wijstopanthropogene beïnvloeding;wellicht spoelen nogalwatmeststoffen invanuitde
aandeoostzijdegelegenmaisakker.
HUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Eengetalsmatige benadering vande natuurwaarden wordtgegeven inbijlage 28.
Vegetatie
Inhetvoornamelijkdrogeparkbos liggen enkele vijversmet
laagten engreppels eromheen,diepermanent vochtig zijn.
Hierin heeft zicheenwaardevolle moerasvegetatie ontwikkeld.
Aquatischemacrofauna
Deparkvijver bevat een soortenrijke levensgemeenschap,karakteristiek voor voeselrijk permanent water. Inhetaansluitendemoeras leeft een rijke levensgemeenschap met soorten,
karakteristiek voor voeselrijk semi-permanent water met
droogvallende oevers.Enigszinsvergelijkbare levensgemeenschappenvindtmen intwee poelenmet pleksgewijzeverlanding.
Amfibieën
DeWamberg isalsamfibieënbiotoop tamelijkwaardevol:er
komen Kleine watersalamanders (10-20 p . ) , eengroot aantal
Gewonepadden enwatminder Bruine kikkersvoor.Eenwaarneming uit 1955vande zeer zeldzame Knoflookpad kanmoeilijk
geïnterpreteerd worden.Hetomliggend cultuurland werdonvoldoende onderzocht.
Vogels
Devogelgemeenschap van hetoude loofbos iszeer goed ontwikkeld.Ondankshet natte karakter zijngeen kwetsbarevanwater afhankelijke soorten vastgesteld.
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GEPLANDE INGREPENENWIJZIGINGEN
Deomlegging 's-Hertogenboschdoorsnijdt het westelijk deel
vanhet landgoed.Om ernstigeverdroging tevoorkomen is
sluisBerlicum zovermogelijk naar hetnoordengelokaliseerd.De ligging vanhet freatischvlak zalveranderenovereenkomstig bijlage3en 4.Hieruitblijkt,dat inhetwestelijkecultuurlandschap tot 80 cmverdroging zaloptreden.Ten
oostenvande weg Rosmalen-Berlicum,inhet eigenlijke landgoed,bedraagtdeverdroging alleen inhet noordwesten 5tot
10cm.Ook hetpeil indegrotevijver zalongeveer 5cm zakken.Wellichtwordtookde kwelinvloed geringer.
Inde ligging,uitvoering of functievan wegen rond DeWamberg zullengeen belangrijkeveranderingen optreden.
VERANDERINGEN VAN DE NATUURWAARDEN
Debelangrijkstevochtgevoelige levensgemeenschappen zijnte
vinden indemoerassige gedeelten,waar het freatisch vlak
slechtsenkelecentimeters zaldalen.Dezedaling eneen
eventuelevermindering vande kwelinvloed kaneengeringe
vermindering vande natuurwaarden totgevolg hebben;deze
komtechter inde waarderingstabel niet tot uiting.Eenlichtedaling vanhetpeil indeparkvijver heeftgeen invloed op
de natuurwaarden. Indiende eigenaars echter opgrond hiervan
meer voedselrijkwater gaan toevoeren,issterkere algenontwikkeling mogelijk en zijner wellicht ook ongunstige effectenophetmoeras,indiendatwater hier binnendringt.
Inhet uiterste westen wordt eendroog bosperceel aangesneden. Indemeest noordwestelijkehoek bedraagtde verdroging
meer dan 60cm,waardoor eendeelvan eendroog bosje in
moeilijkheden kan komen.De invloed vandeze en enkele andere
kleine wijzigingen zalechter slechts zeergeringevermindering vande natuurwaarden veroorzaken.
Voor amfibieënen andere kleinedieren zalhet nieuwe kanaal
een belangrijke barrièrevormen.Ditheeftgeen specifieke
invloed op DeWamberg,maarmaakt incidentele herbevolking
vanmin ofmeer marginale biotopen aandeoostzijde van
's-Hertogenboschvoor bepaalde organismen onmogelijk.
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MAATREGELEN
Vooramfibie'énisaanlegvanpoelenaanweerszijdenvanhet
nieuwekanaalwenselijk inverbandmetdebarrièrevorming.
Voordiversezoogdieren ishetvanbelang,dattussenRosmalenenDenDüngentenminsteplaatselijkeenzodanigeoeversituatiewordtgeschapen,datuitwisselingvanpopulatiesmogelijkblijft,vooralomdathiereennauwe"corridor"gelegen
istussendestedelijkegebiedenvanDenBosch-Rosmalenen
Berlicum.
HetverdrassendegedeeltetenzuidenvansluisBerlicumleent
zichideaalvoordeaanlegvaneenstrookmoerasaandelandzijdevandedijk.Eendergelijkestrookkandezelfdefunctiesvervullenalseennatteoeverstrook,maarheeftbovendienhetvoordeel,datergeendirecte invloed isvande
golfslagendewaterkwaliteitvanhetkanaal.
Dezesituatiedoetzichslechtsopenkeleplaatsenlangsde
Zuid-Willemsvaartvoor.
NADEREBESPREKINGVANDEGEGEVENS
Vegetatie
Hetparkbosbestaatuiteikenbosennaaldhout.Hetzijndroge
bossenhoeweldegreppelshierendaarwatvochtigeAlno-PadionenAlnionglutinosaeelementenbezitten (Alnionglutinosa,Prunuspadus,Athyriumfilix-feminaenOsmundaregalis).
InhetbosligteengrotevijvermetNymphaeaalbaenPolygonumamphibium.LangsderandenheeftzicheensmallemoeraszoneontwikkeldmetsoortenuithetPhragmition,hetMagnocaricionensoortenalsPeucedanumpalustreenHydrocotylevulgare.OpdemeergestoordeplekkenheeftzicheenBidention
ontwikkeld.Aandenoordoostzijdevandevijverbevindtzich
eenmoerassigelaagtemetstukjeselzenbroekwaarino.a.de
soortenCarexremota,Potentillapalustris,Peucedanumpalustre,Lysimachiathyrsiflora,Carexelata,MyricagaleenHottoniapalustrisstaan.Ookdetweekleinerevijvertjesmet
veelPotamogetonnatans,bezitteneenleukeverlandingszone
metondermeer Dryopteriscristata,Scutellariagalericulata
enPeucedanumpalustre.Drypoteriscristataisindezestrekeneenzeldzameverschijning.Degreppelsindenaasteomgevingvandevijversvoerenhetgrootstedeelvanhetjaarwater,ergroeitveelHottoniapalustrishetgeenopkwelduidt.
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DeWambergscheBeekdie langsde zuidkant vanhet landgoed
loopt iserg eutroof (Potamogetoncrispus,Elodeanuttallii,
Sagittariasagittifoliaen Glyceriamaxima).Daar waar de
beek langsde weilanden stroomt heeft zicheenmooie geleplomp-vegetatie ontwikkeld.
Aandewestzijde vandeweg Berlicum-Rosmalen ishetgebied
droog.Hetbestaat uit eikenlanen en lariks bossen.
Aquatischemacrofauna
Degroteparkvijver wordtomzoomd door hoge bomen enstruiken.Hetbrededeelvan devijver ontvangt voldoende zonlicht.De smalle uitlopersvandevijver echter zijnsterk
beschaduwd. Deoeversvan het bredegedeelte zijnrijkbegroeid met eendichteoevervegetatie enémergentewaterplanten. Inhet water drijven pleksgewijso.a. Nymphaea alba en
Hydrocharismorsus-ranae.Deoevers zijnglooiend.Opdebodem ligt eendun laagjedetritus. Indevijver isvisuitgezet. Inde vijver bevindt zich een rijke levensgemeenschap
van (middel)grootvoedselrijk water,metveel plantaardigmateriaal.De schrijvertjes (Gyrinus) hebbenvoor het zoeken
van voedselopen water nodig. Delevensgemeenschap isevenwichtig opgebouwd.Het kevertjeHydraena testacea is inNederland vrij zeldzaam.
Hetmoeras staat inopenverbinding metdegrote parkvijver,
'sWinters staat erca 20cm water;inhet beginvande zomer
staaterminder dan 5cmwater of iser sprakevan nattemodder en zijndeoeversdroog. Er issprakevan schaduw,maar
er zijntochookwaterplanten aanwezig.Opde bodem ligtveel
grof tot fijnorganischmateriaal.Er zijntweemonstersgenomen:inhetvoorjaar en inde zomer.De levensgemeenschap
bestaat uitsoorten kenmerkend voor semipermanent,ondiepwatermetveelvegetatie (dekeversHygrotusdecoratus,Hydroporusangustatus,Cyphon sp. (1),de larvenvandemug Dixellaamphibia,de steekmug Culiseta annulata,de pluimmugChaoboruscrystallinus endevedermug Xenopelopia). De kokerjuffer Trichostegiaminor ende slak Anisus leucostoma zijn
soortendie intemporair water voorkomen. Ook enkele soorten
van permanent water (wellicht afkomstig vande parkvijver)
zijn waargenomen (o.a.devedermuglarven Endochironomus dispar enChironomus,de slak Armiger crista ende bloedzuiger
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Helobdellastagnalis).Derelatiefgrotehoeveelheidkevers
vandefamiliesderHydraenidaeenHydrophilidae komenvoor
opdeoeversnetbijdewaterrand.Hetiseengoedontwikkeldelevensgemeenschapvanvoedselrijkwatermeteensemipermanentkarakter.DittypeisinNederlanddelaatstejaren
sterkachteruitgegaan.
Tweepoelenliggenopbetrekkelijkkorteafstandvanelkaar.
Degrootstevandetweewordthierbeschreven.Langsdeovale
poelstaanhogebomeneneendichtestruiklaag,dieaande
oeversvoorschaduwzorgen.Deovergangvanlandnaarwater
verlooptgeleidelijk;eriseendichteoevervegetatie,openkeleplaatsenisersprakevanverlanding.Delevensgemeenschapbestaatuitsoortenvanvoedselrijkstilstaandwater.
Sommigesoortenindicerenwatermeteensemipermanentkarakter:zekomenjuistinhetondiepeofverlandendedeelvoor
(dekeversIlybiusater,I.quadriguttatus,Hygrotusdecoratus,delarvenvandemug Dixellaamphibiaendepluimmug
Chaoboruspallidus).
Anderesoortenindicereneen (middel)grootpermanentwater
metveelvegetatie (o.a.delibellelarvenAeshnaenSympetrum),maarookmetopenwater (o.a.Gyrinus,hetsehrijvertje).Delevensgemeenschapisgoedontwikkeld.Chaoboruspallidusisvrijzeldzaam;IlybiusaterenI.quadripunctatus
komenverspreid totvrijzeldzaamvoor.
Hetwatervandebeekisafkomstig uitzwaarbemestcultuurland.Eriseenzomer-eneenvoorjaarsmonstergenomen.Inde
zomerisergeenstroming.Devegetatieisplaatselijkzeer
dichtmeteenbedekkingspercentagevanca95%meto.a.Lemna,
GlyceriamaximaenSagittariasagittifolia.Submerszijner
dikkepakkettenElodeaenflab.Opdezandigebodemligteen
laagslib.Demacrofauna-levensgemeenschapbestaatuitsoortenkenmerkendvoorstilstaand,eventueelzwakstromend,voedselrijkwater.DeMollusca-samenstellinggeefteendichte
vegetatieaan.Enkelesoortenindicereneenmodderigebodem
(o.a.deslijkvlieglarveSialislutariaendevedermuglarve
Clinotanypusnervosus).Slechtseensoortisrheophiel:de
vlokreeftGammaruspulex.
Hetvoorjaarsbeeldgeefteenverschuiving tezieninderichtingvaneenlevensgemeenschapmetenkelesoortendievoorkomeninstromendwater:behalveGammaruspulexnuookde
steenvlieg Nemouracinerea,dekokerjuffer Anabolianervosa,
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deoppervlaktewants Velia,de vedermuglarven Paratendipesgr
albimanus en Diplocladiuscultriger. Detwee laatste taxa
zijn subrheophiel en stellen aan stroming,waterkwaliteit en
milieuvariatie ineenbeekminder hogeeisen.
Veel borstelwormen indiceren eenmodderige bodem.Karakteristiekebeekfauna isgoeddeelsverdwenen.
Amfibieën
In DeWamberg zijn Kleinewatersalamanders,Gewonepadden en
Bruine kikkers waargenomen. Ook inde nabijeomgeving komen
Kleinewatersalamanders voor.
Inhet archief vande Herpetografische Dienst iseenwaarneming vande zeer zeldzame Knoflookpad bekend uit 1955.De
precieze lokatie hiervan isnietmeer teachterhalen (inof
vlakbij DeWamberg). Deze waarneming is 30jaar nadato niet
teverwerken ineen natuurwaardering.
Alleen Gewonepaddenpaaien ingroot aantal (50- 100paar)
opDeWamberg zelf.Voor Bruine kikkers isvermoedelijk het
aangrenzend cultuurland eengunstiger broedbiotoop. Hier werd
geen onderzoek verricht.Het aantalpaaiende Kleinewatersalamandersbinnen DeWamberg ligtvermoedelijk tussende 10en
20 paar.
Vogels
Van 61 soortenvogelswerden territoria vastgesteld.Hetonderzoek was teextensief om exactedichtheden vast te stellen.Er isdankbaar gebruik gemaaktvanwaarnemingen van G.
Morel te Rosmalen,uitvoorgaande jaren.
Devogelgemeenschapvan hetoude loofbos isrijk ontwikkeld.
Bosuil (2),Kleine bonte specht (2),Zwarte specht(1),
Glanskop (6),Boomklever (3),Fluiter (3)enAppelvink (2)
komen alsbroedvogel voor. Hetaantal knaagdierenetende roofvogelsen uilenbereikt eenopvallende dichtheid:3paar Torenvalken,2paar Bosuilen,2paar Ransuilen, 1paar Steenuilen en 1paar Kerkuilenbroeden binnen het landgoed.
De Houtsnip werd niet waargenomen,maar komtwaarschijnlijk
welvoor.Ondankshet natte karakter werdengeen kwetsbare
van water afhankelijke soorten waargenomen.

- 90

- 91-

NATUURGEBIEDENBIJDENDÜNGEN
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SAMENVATTING
DenatuurwaardeninhetgebiedtennoordenvanDenDüngen
zijnhoofdzakelijkgelegenintweekleinemoerasbosjes,die
vlaktegendeZuid-Willemsvaartgelegenzijn,enenkelekleinewielen.Ookdeietsnaarhetwestengelegen zandwinplasis
wellichtwaardevoldooreengoedewaterkwaliteit.Onderinvloedvandekanaalverruiming zullendooreenaangepastewijzevanuitvoeringvrijwelgeennatuurwaardenverlorenhoeven
tegaan.Er zaleenlichteverdrassingoptreden,diewaarschijnlijknogenigszinspositievegevolgenzalhebben.Er
zijnmogelijkhedenvoornatuurbouw.
INLEIDING
Zoalsopkaartbijlage26staataangegeven,liggenlangsde
bebostekadenabijdeZuid-Willemsvaartvier kleinewieltjes
(nrs.1t/m 4),eenoudeAa-arm,tweemoerasbosjes (aenb)
eneenpopulierenaanplant.OoklangsdeZeedijk (Poeldonk)
liggenvierwielen (5,6,7en 8).Meerwestelijkligteen
grotezandwinplas.Demeestevandezewaterenhebbeneenhogerehydrobiologischedanbotanischewaarde.Amfibieënenvogelszijnnietonderzocht.Overigensbestaathetgebieduit
cultuurland,plaatselijkmetveelbebouwing.
DeOosterpiaste*s-Hertogenbosch,dieondergeenvandeonderscheidendeelgebiedenvalt,wordtonder"Naderebespreking
vandegegevens"behandeldbijdeaquatischemacrofauna.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting;ziebijlagen26en
27).
Debeidewilgenmoerasbosjesaenbhebbenplaatselijkeen
weiniggestoordevegetatieeneenkenmerkendemacrofauna,die
echternietrijkontwikkeld is.Inbeideopzichtenbehoren
delenvandebosjestotwaardeklasse3.Depopulierenaanplant
heefteenmatigontwikkelde,tamelijkgestoordeondergroei,
behorendtothetelzenvogelkersverbond.
DewielenlangsdekadeendeZeedijkzijnvoorhetmerendeelsterkanthropogeenbeïnvloed.Denrs.4en8hebbenbotanischewaarde.Hydrobiologischgezienisvooralwieltje
nr.4vanbelang(klasse 3). Hetbevateenzeersoortenrijke,
gevarieerdelevensgemeenschapmeteenaantalsoorten,die
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vrijhogeeisenstellenaanhunomgeving.Hetwatergeefteen
eutroofkarakter.Eendeelvandelevensgemeenschapissemiaquatischenzouopuittredendgrondwater kunnenduiden.In
wielnr.3isditallesmindergoedontwikkeld,deoverige
wielenzijnvanveelgeringerewaarde.
DezandwinplastenwestenvanPoeldonkwordtvermoedelijk
vooreendeelgevoeddoorgrondwater.Dezeplasisnietin
eenwaarderingsklasse ingedeeld,omdatnaardergelijkeplassennogteweinigonderzoek isgedaan.Mitsdewaterkwaliteit
goedblijftkaneendergelijkeplaseenhogenatuurwaarde
hebben.Demacrofaunawijstopeenredelijkwaardevolle,
enigszinsmesotrofetoestand.
Voordeoverigeterreingedeelten ziedenaderebesprekingvan
degegevens.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
Dehydrologischeveranderingentengevolgevandekanaalverruimingstaanaangegevenopbijlage3en4.Erzalenigeverdrassingoptreden,diebuitenhetnatuurgebied zalwordentegengegaan.Hetnatuurgebied tussendekadeenhetkanaalzal
welietsnatterworden.DeduikervandeDungenseloopzal
ietsnaarhetoostenwordenverplaatst,zodatdezeloophier
nietmeerdrainerend zalwerken.
Ookinandereopzichten isgetrachtzominmogelijknatuurgebieddoorruimtebeslagverlorentelatengaan.Hetonderhavigerapportisgebaseerdopdetekening NBTX.T.84-1325,gedateerd7februari 1985.Aangenomenisverder,dattussenhet
kanaalenhetnatuurgebied alleeneenfietspad zalworden
aangelegd.
VERANDERINGENVANDENATUURWAARDEN
Doordewijzevanuitvoering ishetverliesdoorruimtebeslag
vanhetverbredekanaalzeergering.Inenronddewielen3
en4kandeverdrassingeenverhogingvandenatuurwaarden
opleveren,afhankelijkvanhettevoerenbeheer.Eendeelvan
dewilgenbroekbosjeszaldoorverdrassingmeerpermanent watergaanvoeren (endaardoorhydrobiologisch ietsminder
waardevolworden),terwijlaangrenzendedelen,dienuminof
meerdroogzijn,natter zullengaanworden (endaardoorin
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waardestijgen).Hettotaal-effectisnietgeheelvoorspelbaar,medeomdatookwaterkwaliteitsveranderingen teverwachtenzijnenomdatdewaterstandenenhetbeheernogniet
nauwkeurigbekend zijn.Vooraldezezakenzieondermaatregelen.
Indeoverigeterreingedeeltenzijngeenveranderingenvan
betekenisteverwachten.
MAATREGELEN
Zoweldestrooktussenkanaalenkadealsdeomgevingvande
wielen3en4biedenmogelijkhedentotverhogingvandenatuurwaarden.Dezemogelijkhedenzijnechtersterkafhankelijk
vandeexactetoekomstigewaterhuishouding,dusvandefeitelijkoptredendeverdrassing (oplangetermijn).Inhoofdzaak
komendetenemenmaatregelenneeropverlagenvandebemestingsdruk,zowelvanhetgraslandalsvandewielen (vissers ! ) . Ineendeelvanhetterreinzoueenmaaibeheerop
zijnplaatszijn.
Vangrootbelangisheteroptoetezien,datdewijzevan
uitvoering zodanig zalzijn,datdevoorvergravinggespaarde
strooknatuurnietdooronzorgvuldigheidbijdeuitvoering
(stortenvangrond,berijdingenz.)geschaadwordt.
NADEREBESPREKINGVANDEGEGEVENS
Vegetatie
DebeidemoerasbosjesaenbzijnvanhettypeSalicioncinereae;zezijnvrijongestoord,maarhebbeneenweinigontwikkeldekruidlaag.Tenzuidenervanliggenpopulierenbossenmet
vooreendeeleenAlno-Padion-ondergroei,echterwelmeteen
gestoordekruidlaag.Aandewestkantwordendezebosjesbegrensddooreenkade,waarlangsdewielen 1t/m4liggen.De
wielen 1,2en3hebbendooranthropogeneinvloeden(zwemmen,
sportvisserij)weinigbotanischewaarde.Denoordelijkste
(nr.4)ishetminstgestoord;deoeversgaangeleidelijk
over inhetweiland,waardoorereenbredemoeraszoneisontstaan.HierinstaanvelekensoortenuitdePhragmitetea-klasse.Aandezuidzijdeishetbegrensddoorwilgen-enelzenstruiken.Inhetwater zelfstaatgeleplomp.

- 96-

VandewielenlangsdepoeldonkseZeedijkheeftalleenhet
meestzuidelijke (nr.8)nogenigespontanebegroeiing.In
hetvoedselrijkewaterstaatgeleplomp,wittewaterlelieen
mattenbiesenlangsderandenishierendaareenmoerasrand
ontwikkeldmetsoortenuitdePhragmitetea-klasse.
Aquatischemacrofauna
Vandebeidediepe 2?-elen_3_eT\_4^isdeoeversituatie zeerafwisselend.Degroteverscheidenheid aanbiotopenbiedtruimte
aanrijkemacrofauna-levensgemeenschappen.Inhetzuidelijke
wielisdesportvisserijintensiever;hetaantalsoortenis
erdanookgeringer.
Velesoortengevenaandathetomvoedselrijkwatergaat:een
grootaantalexemplarenensoortenslakkenenmineerders
(bijvoorbeelddevedermuglarvenEndochironomustendensenPolypedilumgrsordens).Sommigesoortenleventussendewaterplanten (diversekokerjufferso.a.:Limnephiluslunatus,L.
flavicornis,AthripsodesaterrimusenlibellenlarvenvandiversesoortenderCoenagrionidae).HetkevertjeHydrovatus
cuspidatusleefttussendewortelsvanwaterplantenindieper
watermetsteileoevers.Openwaterechterwordtopgezocht
doorhetwantsjeCymatiacoleoptrataendeschrijvertjes (Gyrinus).DekokerjufferAnabolianervosaendevedermuglarve
Conchapelopiamelanopskomenoverhetalgemeenvoor instromendwaterenmindertotvrijzeldenindegolfslagzonevan
meren.Devedermuglarven Limnophyes,Chaetocladiuspiger
agg.enMetriocnemushirticollisbehorentoteensemi-aquatischelevensgemeenschapenzijntevindenin/opvochtigebodems.Mogelijkindicerenzeuittredendgrondwater.
HetslakjePisidiumpseudoshaerium (invoedselrijkeplassen
metzandigebodem),hetkevertjeHydrovatuscuspidatusende
kokerjufferMystacidesnigrazijninNederlandvrijzeldzaam.
Inhetsterkbeschaduwdewatervanhetwilgenbroekbijde
oudeAa-armligtveelbladengroforganischmateriaal.De
bodemishumusrijk.Deoeverslopenzeergeleidelijkafen
valleninhetvoorjaardroog.Daarlevendesoortenvantemporairwater (bijv.deslakAplexahypnorumendekeversHydraenabrittenienMicrocaratestacea).Meernaarhetmidden
vanhetbroekkrijgthetwatergeleidelijkaaneensemipermanentkarakter.Soortendieinditondiepewaterlevenzijn
o.a.delarvenvandemug Dixellaamphibia,vandevedermug
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XenopelopiaenvandekeverScirtes.Ooksoortenkenmerkend
voorpermanentwater komenhiervoor:delarvevandeeendagsvliegCloeondipterum,dekeverAgabussturmiendevedermuglarveChironomus.Delevensgemeenschap isechterarm,
erontbrekeneenaantalkenmerkendesoorten (o.a.dekevers
derHydroporinienAgabiniendesteekmuggenderCulicidae).
Deeutrofiërendeenmogelijkvervuilendeinvloedvanuitde
omgeving kandeoorzaak zijnvandeachteruitgangvandit
broek.InNederland isditbiotoopdelaatstedecenniasterk
achteruitgegaan.Welzijnwaarschijnlijkhogerepotenties
aanwezig.
DewieltjesaandeoostkantvandeZeedijkzijneutroof.Op
debodemvanwielnr.8bevindtzicheendikkelaagzwarte
modder.Delevensgemeenschap isarm,3taxadervedermuglarvenkomeninextreemgrotehoeveelhedenvoor(Chironomus,
PsectrotanypusvariusenCricotopussylvestrisagg.).Ookis
eenzeergrootaantalwatervlooien (Daphnia's)waargenomen.
Desoortensamenstellingduidtopeensterkgestoordesituatie.
DezandwinplastenwestenvanPoeldonkisca.16mdiep.Het
water ishelder.Debodembestaatuitzandenkleinesteentjes.Plaatselijkgroeiteenweinigalgopdebodem.Deplas
isingebruikvoorrecreatievedoeleinden.
Delevensgemeenschap isslechtstendeleonderzocht:erzijn
enkelebodemmonstersgenomenopca.25-80cmdiepte.Een
deelvandetaxaispsammophiel (meestalin/opdezandbodem
levend),bijvoorbeelddevedermuglarvenvanCladotanytarsus
enStictochironomus.Deplatworm Dugesiatigrinaleeftop
hardebodemlangsdeoeversvangroteplassen,waardegolfslagniettesterkis.Molannaangustata (kokerjuffer)maakt
alslarveeenhuisjevanzandkorreltjes,eenanderekokerjuffer (Cyrnustrimaculatus)maaktvlakvoorz'npopstadiumeen
huisjevan zandendetritus.BeidesoortenlevenmetAgraylea
multipunctataenTinodeswaeneri instromendwaterofinde
oeverzonevanmerenwaardegolfslagniettekrachtig is.De
wantsMicronectameridionalusleeftindieperwaterdatvooralindewinter,tijdenshetlarvalestadium,zuurstofrijk
is.Taxadieopeenvoedselrijkesituatieduidenzijnhier
nietgevonden.Menzoudaaromvaneenmeermesotrofesituatie
kunnenspreken.Demogelijkheid bestaatdatinanderedelen
vandeplaseutrofesituatiesbestaan(bijvoorbeeld langsde
oeversmetveelrecreatie).

- 98-

Inde omgeving is insloten opveleplaatsen kwelgeconstateerd.Waarschijnlijk wordtdeze plasook nunog voor eenbelangrijkdeel gevoed met grondwater envertegenwoordigt hij
als zodanig eenbelangrijke waarde. InNederland isnogmaar
weinig onderzoekgedaan naar dit soort levensgemeenschappen.
Daarom ishetgevenvan een waarde-oordeel moeilijk tefunderen.
Meer naar hetnoordwesten,indegemeente 's-Hertogenbosch,
ligtde Oosterpias.Dezevaltbuiten hetonderhavigedeelgebied,maar wordthier besproken inaansluiting opde zandwinplas te Den Düngen.
DeOosterpias (eeneerder gegraven zandwinplas) isca 22m
diep enwordt zeer intensief voor recreatieve doeleindengebruikt.Debodem bestaat uit zand,directonder het zandoppervlak bevindt zichechter een anaërobe sliblaag.
Opde bodem nabijdeoevers groeit een laagjealgen,verder
zijn submerse planten als Elodea nuttalli waargenomen.Hier
iseveneens een bodemmonster genomen.Ookhier ispsammophiele faunagevonden (devedermuglarven StictochironomusenCladotanytarsusende slak Potamopyrgusjenkinsi;beide laatste
ingrote aantallen). Hetvoorkomenvano.a. de slak Valvata
piscinalis,devedermuglarven Endochironomusalbipennis,Parachironomusgr arcuatus,Cricotopussylvestris,C.intersectusende borstelworm Stylaria lacustris indiceertvoedselrijkdom.
Waarschijnlijk isdeoeverzone vandezeplasookmeermesotroofgeweest,maar o.a.door de zeer intensieve recreatie
overgegaan ineen eutrofesituatie.
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SAMENVATTING
Deverruiming vande Zuid-Willemsvaart heeft indit gebied
waarschijnlijk zeer weinig invloed opde natuurwaarden,mede
geziendewaterhuishoudkundige maatregelen,die inhet kader
vandeophanden zijnde ruilverkaveling genomen zullenworden.De inrichting vande strook langshet kanaal verdient
nadere aandacht.
INLEIDING
Aande zuidzijde van het kanaal,indegemeenten Berlicum en
Schijndel,ligteen uitgestrekt cultuurlandgebiedmet enkele
kleine bosrestanten.Aangezien cultuurland buitendeonderzoekopdracht viel, isaanditgebied nauwelijks aandachtbesteed,hoewelverandering vande natuurwaarden (o.a.bermen
en houtwallen) wél teverwachten is.
Hetmerendeel van hetcultuurland wordt intensief agrarisch
gebruikt.Door de lage ligging (o.a.kwel) ishet echter
plaatselijk nat.DeBodemkaartvanNederland,blad 45west,
geeft vrijweloveral grondwatertrapV aan,d.w.z.nat inde
winter,maar droog inde zomer.Gedurende het jaar 1981-1982
werdendanook opvele plaatsen waterstandsverschillen van
meer dan 1mgeconstateerd. Inhet kader van Ruilverkaveling
St.Oedenrode zijn plannengemaakt om inde zomer water inte
latenvanuit de Zuid-Willemsvaart.Hierdoor zullendewaterhuishouding endewaterkwaliteit inde sloten insterkemate
worden gewijzigd.
DEHUIDIGE NATUURWAARDEN
Algemeen
Eengetalsmatige benadering van de natuurwaarde vandevochteisende vegetatie en aquatischemacrofauna inde bosjeswordt
gegeven inbijlage 25.Dewaardevanminder vochtgevoelige
deellevensgemeenschappen isongetwijfeldgroter,mede omdat
de bosjes (evenalsheggen e.d.) van belang zijnals"tussenstation"voor verspreiding vanorganismen inditopen cultuurlandschap. Inhet kader vandeverruiming van de ZuidWillemsvaart werd ditaspect niet nader onderzocht.
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Vegetatie
Dedrie bosjes in 'tWoud zijndrogeeikenbosjes (Zomereik)
met hakhoutondergroei;één bosje bevatveel Groveden.Alle
liggen zeop rabatten.De struiklaag bestaat uitLijsterbes,
Vuilboom,Amerikaanse eik, Zomereik,vlier enBergvlier,maar
ook uitvochtminnende soorten als:Els,Grauwe wilg enVögelkers (Prunus padus). Ookde kruidlaag,die spaarzaam ontwikkeld is,bevatvochtminnende soorten alsPijpestrootje,Wederik,Hennegras,Witbol enWijfjesvaren.Er isnogalwat storing opgetreden:Hennepnetel enBraam komen abundantvoor;
vooral hetdriehoekige bosje isnogalgestoord. Hoewelde
bosjeser nudroog uit zienwijst het aantal vochtminnende
soorten inde kruid- en struiklaag opeen natter verleden.
Aquatische macrofauna
De kleine bosrestanten inde buurt bijde Schietbaanlaanbevattengeenmacrofauna-levensgemeenschappen. Deze percelen
zijnwel sterk begreppeld,hetgeenduidtophogere waterstanden invroegere tijden.
Depoel inhet bosje bijdeBraakveldhoeve iszeer eutroof.
Inhetcultuurland liggengreppels en/of slotendieopenkele
plaatsen bemonsterd zijn.De soortensamenstelling iser veel
minder karakteristiek voor temporair water dan inde niet
verafgelegen bospercelenvan hetWijboschbroek. Detemporaire soorten zijn relatief geringer inaantal,zoalsde slak
Stagnicola glabra ende pluimmug Mochlonyx culiciformis.De
veel eisende soorten,die inhetWijboschbroek veel voorkomen
ontbreken hier,bijvoorbeeld het kevertjeHelophoruspumilio,
de slak Anisus leucostoma endevedermuglarve Trissocladius
brevipalpis.Greppelsdieverder van hetWijboschbroek verwijderd zijn zullen wellichtminder karakteristieketemporaire soorten herbergen.De begeleidende soorten (dat zijnsoortendie zowel intemporair als inpermanent water kunnenleven endaarom inNederland algemeen voorkomen) zijn indeze
cultuurland-greppelsrelatief veel talrijker,bijvoorbeeld de
keversAgabus bipustulatus,Anacaena globulus,A. limbata en
Ochthebiusminimus.Bovendien komenermeer soorten enexemplarenvoor die inmodderbodemsofgrof tot fijnorganisch
materiaal leven,zoalsOligochaeta (borstelwormen) enChironomus (verdermuglarve).Deveronderstelling datdenatuur-
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waarden vooral inbosgebieden gezochtmoeten worden en niet
incultuurland wordt hiermee bevestigd.
Deze levensgemeenschappen zijndanook niet bijde waardering
opgenomen.
Debermsloot voertvoornamelijk water af uit cultuurland,
maar ook enkele loopjesvan hetWijboschbroek wateren erop
af.De bermsloot kangestuwd worden.De levensgemeenschap is
opdiverse plaatsen bekeken en isover het algemeen soortenarmmet weinig exemplaren per soort.De soorten komen inNederland algemeen voor invoedselrijkewateren.
GEPLANDE INGREPEN ENWIJZIGINGEN
Bijdeverruiming vande Zuid-Willemsvaart zal sluis 2geslooptworden,waardoor bovenstroomsvan dit punt hetkanaalpeil zaldalen van 6,53 tot 4,45 m boven N.A.P.. Indittraject zalverdroging optreden,ziebijlage 5en 6.Omdat in
het kader vande ruilverkaveling de waterhuishouding volledig
zalwordengewijzigd (o.a.door inlaatvanwater indezomer),zaldeverdroging waarschijnlijk geringer zijndan uit
genoemde figuren naar voren komt.
Over hetverbrede kanaalgedeelte zaleen hoge brug worden
aangelegd.Ter plaatse liggen geen natuurlijke elementen van
betekenis.
VERANDERING VAN DE NATUURWAARDEN
De invloed van depeilverlaging inde Zuid-Willemsvaart zal
ter hoogte vandebosjesvolledig wordenovervleugeld door de
kwalitatieve en kwantitatieve invloed van de ingrepen tenbehoevevande ruilverkaveling.Omdezelfde reden zalwaarschijnlijk ook debermsloot nietverdrogen,maar wélvankarakter veranderen.
MAATREGELEN
Aansluitend opdemaatregelen inruilverkavelingsverband kan
de inrichting vande strook langshetverbrede kanaaleenpositieve bijdrage leveren tot behoud en zelfs lichteverhoging van dehuidige natuurwaarden.Hierbij zalvooral gedacht
moeten worden aan hetopenenofvergroten vanverspreidingsmogelijkhedenvanorganismen inditopen cultuurlandschap.
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Hetmeest inaanmerking komeninditverbandnatteoeverstrokenenstrokenstuikgewas.Opdezewijzewordtcompensatie
verkregenvoordetoegenomenbarrièrewerking ineenruimer
gebied (ziebijlage 1cenpar.VII.4).
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SAMENVATTING
Inhet Aa-dal teBerlicum liggenvier oude Aa-armen,eenmoerassige terreinverlaging (bijHersend) eneen tendele bebost
landgoed rond de ruïne van Seldensate.DeAa-armen zijn regionaalvanbelang; zevormen een zuidelijke uitloper vaneen
biotoop,dat inhetpleistocene deelvanNoord-Brabant vrijwelontbreekt.Enkele sloten nabij Seldensate hebben eengevoelige vegetatie en/of herbergen eenpopulatie vande Kleine
watersalamander.
De kanaalverruiming zalhoogstens indewinter invloed hebben
opdewaterstanden inhetgebied,daar dezevanuit deAaop
peilgehouden worden.Toenemende eutrofiëring zal hiervan
echter hetgevolg zijn,hetgeen de levensgemeenschap indiverseopzichten nadelig zalbeïnvloeden.De aquatischemacrofauna zalook indebermsloot langsde Zuid-Willemsvaart achteruitgaan.
LIGGING
Bijhetgravenvande Zuid-Willemsvaart ishet riviertje de
Aa inzijngeheel aande noordzijde van het kanaal komen te
liggen.Bijde normalisatie vandeAa rond 1940 zijnverspreid langsdegehele loopenkeledode armen inhet landschap achtergebleven.Verder ligtrondom de ruïne van het
huis "Seldensate"een natuurgebied met eenoppervlakte van
11 ha.Aldeze terreinen liggendirect langsdeAa,minder
dan 600meter vande Zuid-Willemsvaart.
LANDSCHAP
HetdalvandeAa isgeomorfologisch sterk veranderd door het
graven vande Zuid-Willemsvaart rond 1825ende normalisatie
van het riviertje rond 1940.Ookde bebouwing domineert op
vele plaatsen het landschap.Toch zijnvele restanten vande
vroegere toestand bewaard gebleven indevorm vandode armen
van de Aaen hoge randen,die inhetdaldoordringen ("donken").EendeelvandeAa-armen islandschappelijk opvallend
door een smalle rietzoom en/of enig struweel.Elders ishet
dalvaakmeer openvan karakter.Rondom de ruïnevan Seldensate liggenenigehectaren droog loofbos.Ten slotte vindt
men aande noordwestzijde,nabijhetHersend,enkele terrein-
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verlagingen,dievóórdenormalisatiegemaaktzijnomgrond
teverkrijgenvoorhetopwerpenvaneendijktegendeoverstromingenvandeAa.
Hetcultuurland inhetgebiedwordtintensiefagrarischgebruikt.
BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland,blad45west(StiBoKa,
1969),bestaatdebodem indelagedelenvanhetAa-daluit
eenmengelingvanlageenkeerdgrondenenbeekeerdgronden,in
dehogerandenvanhetdaluithogeenkeerdgronden.Volgens
onderzoekvandeRijksGeologischeDienstisgeenveenvan
betekenisaanwezig.Terplaatsevandezuidoostelijkgelegen
dodeAa-armentotSeldensatewerdgeenleemaangetroffen,in
demeernoordwestelijkgelegenlagedelen,o.a.nabijhet
Hersend,bedroegdediktevandeleemlaag indebovenste120
cmminderdan50cm.
WATERHUISHOÜDING
DelagedelenvanhetdalhebbenvolgensdeBodemkaartvan
Nederland,blad45west,steedsgrondwatertrapIII,dehoge
delenVIofVII.Bovenstroomsvansluis2(terhoogtevan
Seldensate,bijMiddelrode)bedraagthetkanaalpeilmomenteel
6,53mbovenN.A.P.;ditismeerdaneenmeterhogerdanhet
maaiveld indelagedelenvanhetAa-dalterplaatse.Beneden
sluis2ishetbestaandekanaalpeil4,45mbovenN.A.P.
HetstuwbeheervandeAaismomenteelvangroteinvloedopde
grondwaterstanden inhetdal.Indewinterheeftditriviertjeeenontwaterende invloed,terwijlindezomer zoveelmogelijkwaterwordtvastgehouden.Indedrogezomervan1982
lagendegrondwaterstanden inhetAa-daldanooksteedsminderdaneenmeterlagerdanindedaaraanvoorafgaande(aanvankelijknatte)winter.Ookdehogererug,waaropdedorpen
BerlicumenMiddelrodegebouwd zijn (ruimtweemeterhoger
danhetAa-dal),kaneenstabiliserende invloedhebbenopde
grondwaterstanden ineendeelvanhetnatuurterrein.
WATERKWALITEIT
IndedodeAa-armenspelengeenverontreinigendeinvloeden.
Doordetendelezwarebemestingvanaangrenzendcultuurland
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ishetwaterechteroveraleutroof,somszelfszeereutroof.
Indrogeperiodenindezomerwordtwater ingelaten,datuiteindelijkafkomstig isvandeAateHeeswijk.Ditwateris
volgensgegevensvandeGemeenschappelijkeTechnologische
DienstOost-Brabantvaakzeerrijkaanstikstofenfosfor
(hettotalestikstofgehaltevangefiltreerdwater kanoplopen
totboven 10mg/l!).Hetbiologischzuurstofverbruik isechtermeestallaag.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Algemeen
Eengetalsmatigebenaderingvandevastgesteldenatuurwaarden
wordtgegeveninbijlage24.DeAa-armenzijntendeleook
geomorfologischvanbelang.
Vegetatie
HetAa-dalvormthiereenzuidelijkeuitlopervanhetrivierengebiedmetvegetaties,dieinhetKempischdistrict
schaarstotzeerschaarsvoorkomen.DeoudeAa-armenzijn
zeerrijkaandrijvendewaterplanten (Watergentiaan,Waterlelie,Geleplomp).LangsderandenheeftzicheensmallemoeraszoneontwikkeldmetveelalsoortenuitdeRietklasse.
Langs^dedijkbijHersendliggenverlandegatenmetKrabbescheer,moerasvegetatieenmoerasbos.Krabbescheer isin
Noord-Brabantbuitenhetrivierendistrictweinigalgemeen.
HetloofbosomderuïneSeldensate iseendroogparkbos.Enkelegreppelsindebuurtontvangenkwelwaterenbevatteneen
vochtminnendevegetatiemeto.a.Koningsvaren.
Debermslootbevatinditgebiedweinighogewaarden.
Aquatischemacrofauna
Delevensgemeenschappen indeAa-armenzijnkenmerkendvoor
stilstaandvoedselrijkwater.Zijzijnsoortenrijk,maarbestaanmerendeelsuitalgemeenvoorkomendesoorten.Degreppel
endepoelbijderuïnevanSeldensatezijnvoordemacrofaunavangeringebetekenis.Debermslootherbergteenlevensgemeenschapvansemipermanentwatermeteenenkelekwelindicator;tenminsteeendeelvandecompartimentenheeftwaarschijnlijkeenvrijhogenatuurwaarde.
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Amfibieën
DeAa-armenvormengeenoptimaalbiotoopvooramfibieën;alleendeGroenekikker komtinredelijkgrootaantalvoor.
Kleinewatersalamanderswerdenuitsluitendaangetroffenin
eenslooteventenoostenvanSeldensate.
Vogels
Hoewel'enkelevrijschaarsevogelsoortenalsdoortrekkerwerdenvastgesteld,broeddenin1983alleenminofmeeralgemene
soortenaandeAa-armen.RegionaalgezienisdeFuutals
broedvogelvanbelangopdenoordelijkeAa-armbijMiddelrode.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
BijdeverruimingvandeZuid-Willemsvaart zalsluis2geslooptworden,waardoorbovenstroomsvanditpunthetkanaalpeilzaldalenvan6,53 tot4,45mbovenN.A.P..Deteverwachtenverdroging isweergegeveninbijlage5en6.Inwerkelijkheid zaldeverdroging aanzienlijkgeringer zijn,omdat
indezomerwatervanuitdeAazalwordeningelatenomdewaterstand inhetcultuurlandoppeiltehouden.Ookdedode
Aa-armenzijnopditsysteemaangesloten.Wélisindewinter
nogenigedalingvanhetpeilindezearmenmogelijk.DetoenemendeinlaatvanzeervoedselrijkwateruitdeAazaleen
produktieverhoging indeslotenenAa-armenveroorzaken,
waardoorookmeerslibopdebodemzalwordenafgezet.In
langedrogeenwarmeperiodenzalookhetzuurstofgehalte
aanzienlijkkunnendalen.Indebermslootzalhetwaterregime
sterkwordengewijzigd.
Overhetverbredekanaalzal eenhogebrugwordenaangelegd.Dezezalgeennadeligeinvloedopdenatuurwaardenhebben.
VERANDERINGVANDENATUURWAARDENONDERINVLOEDVANDEKANAALVERRUIMING (samenvatting)
Eengetalsmatigebenaderingvandeverliezen innatuurwaarde
wordtgegeveninbijlage24.Hierinzijndeverliezenvande
verschillendeAa-armenenomliggendeslootjessamengenomen.
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Degrootste achteruitgang zaloptreden indeAa-arm tussen Aa
en kanaal nabijMiddelrode.Hier zalnamelijk dedaling van
het freatisch vlak 25à 30cm bedragen,zodat zeer veel hypertroofAa-water zalworden toegevoerd.
Bijdebermsloot isals uitgangspunt gekozen,datdezeovereenkomstig de hydrologische gegevens reeds indewinter of
vroeg inhetvoorjaar zaldroogvallen.Aanvullenmet Aa-water
zouevenminde huidige kwaliteiten instand houden (zieonder
maatregelen).
Vegetatie
Bijbeide sluislokaties lopen kwelslootjes gevaar minder of
geen kwelwater teontvangen,waardoor de huidige vegetatie
zijnhogerewaarden verliest.Bij hypertrofie vande zuidelijke Aa-arm teMiddelrode zullen dehier aanwezige soorten
uiteenmatig voedselrijkmilieu,zoalsWatervorkje enKikkerbeet,verdwijnen.
Aquatische macrofauna
Naarmatemeer Aa-water zalworden toegevoerd zullenmeer
soorten,die afhankelijk zijnvan eengoede zuurstofhuishouding (ofanderszinsvan niet tevoedselrijke omstandigheden)
verdwijnen.Deverschillende compartimenten vande bermsloot
zullen slechts een soortenarmeaquatische levensgemeenschap
herbergen.
Amfibieën/vogels
Aangezien ook demeeste sloten kunstmatig oppeil gehouden
zullenworden, isgeen achteruitgang teverwachten.
MAATREGELEN
Wellicht isoverlegmogelijk over dewaterhuishouding vande
bermsloot enhetwinterpeil van deAa-armen.
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NADEREBESPREKINGVANDEGEGEVENS
1.Vegetatie
DirecteomgevingvanderuïnevanSeldensate
HetbosrondomderuïnevanSeldensate iseendroogparkbos
metbeuken.HetligtvoorhetgrootstedeelopgrondwatertrapVI.Alleenineenenkelegreppelenlangsdeslotgracht
staanwatvochtminnendeplanten.
Aandenoordwest-zijdevanSeldensateloopteenpadevenwijdigaandeAawaarvandelaanbeplantingmeteikhierendaar
isuitgebreid toteenbosjemetPopulus,Corylusavellana,
PrunuspadusenAlnusglutinosa.Deondergroei isnogalgestoordenrijkaanArtemisietea-soorten.vochtminnendeplantenalsCalamagrostiscanescens,Deschampsiacespitosa,HolcuslanatusenSolanumdulcamarakomenvooralnaardekant
vandeAatoevoor.
Deeikenlaanlangsdezuidwestzijdebevateendrogevegetatie
metindestruiklaagFrangulaalnus,PrunusserotinaenBetuiapendula.IndekruidlaagvindenwedesoortenMoliniacoerulea,Deschampsiaflexuosa,HolcusmollisenFestucarubra.
Langsditpadlooptaanbeidezijdeneengreppelmethieren
daareenwaardevollevegetatievano.a.Salixcinerea,Alnus
glutinosa,Athyrium filix-femina,Osmundaregalis,Scirpus
sylvaticus,Carexremota,OenantheaquaticaenHottoniapalustris.Dezegreppelszullenwelkwelwaterontvangen.
MeernaarhetwestenvanSeldensateaanbeidezijdenvande
AaligteenkleindroogbosjevanPopulierenelzenhakhout
meteensterkgestoordeondergroei.Hetdeeltennoordenvan
deAawordtzelfsdoorschapenbegraasd.
De_oude^Aa-armen
ErliggenvieroudeAa-armeninditdalteBerlicum;eenbij
Hersend,eenbijSeldensateentweebijMiddelrode.Zeliggen
allevier inhetcultuurland.Dewatervegetatieendesmalle
moerasstrookerlangsisindevierarmennagenoeggelijk.De
watervegetatieisopvallendrijkaannympheïdeplantenals:
Nymphoidespeltata,Nuphar luteum,Nymphaeaalbaenpotamogetonnatans.VerdervindenwesoortenalsButomusumbellatus,
Potamogetonlucens,Elodeanutallii,Ceratophyllumdemersum,
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Riccia fluitans,Hydrocharismorsus-ranaeen lokaalStratiotes aloides.Het zijnalle soortenvanmatig tot zeer voedselrijkwater.Stratiotes aloides is inNoord-Brabant een
weinig algemeen soort,die alleen ingebiedenmet kwel lijkt
voor tekomen.
Demoerasrand langshetwater bestaat voor hetgrootste deel
uit soorten uitdeordeder phragmitetaliaenhetBidention.
Spaarzaam en slechtontwikkeld treffenwe hier endaar een
Calthion eneen Filipendulion aan.Slechts zeer plaatselijk
heeft zicheen struweel en zelfseenbosje ontwikkeld.
Langsdedijk bij Hersend liggen enkele terreinverlagingen
ontstaan door opwerping vandedijkom hetgebied tegenoverstroming vande Aa tebeschermen.Eengedeelte vandeze
laagte isbegroeid metontoegankelijkmoerasbos van Salixen
Alnusglutinosamet indeondergroei Irispseudacorus,Solanum dulcamara enUrticadioica.Delen zijn "dichtgegroeid"
met Stratiotes aloides enHydrocharismorsus-ranae,andere
delen bevatten eenopenmoerasvegetatie met eenenkele Salix
cinerea koepel.Dezemoerasvegetatie bestaat uit soorten uit
de Phragmitetalia,Filipendulion,Calthion enuitde klasse
der Parvocaricetea zoalsde soorten Potentilla palustris,Ranunculus flammula,Epilobium palustre,Veronica scutellata en
Stellaria palustris.
De bermsloot inhet Aa-dal teBerlicumgrenstoveral aanhet
cultuurland,beziteenweinig bijzondere vegetatie,die op
een zeer voedselrijke situatieduidt.
Verander
jongenna_d£J<anaalve£ruiming
Zowel bijde sluislokatie op km 109,2alsop km 111 vindter
indenaasteomgeving vande ruïnevan Seldensate inhet
voorjaar eenwaterstandsverlaging plaatsvan 5tot 10cm.
Daar het bos zelfdroog iszalde schade zichbeperken totde
enkelegreppel inhetgebied.Vooraldewaardevolle greppels
langshet pad ten zuidwesten van Seldensate lopen het risico
minder kwelwater teontvangen hetgeengevaar oplevert voor
een soort alsOsmunda regalis (onderstreepte soort inde
lijstvan Londo,1975).Dehier gelegen oude Aa-armondervindt bijbeide sluislokaties een waterstandsverlaging van
ongeveer 5cm.
De bovengenoemde waterstandsverlagingen zullen vermoedelijk
nietgecompenseerd wordendoor inlaatvanwater uitdeAa.
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BijdeAa-armenteMiddelrode isditwélhetgeval.Infeite
hebbenwehierdusniettemakenmetdalingvandewaterstand,maarwélmeteentoenemendeeutrofiëring,geziende
zwarestikstof-enfosfaatbelastingvandeAa (ziepag.113).
Eengrootdeelvandezemineralenzalnietmethetwaterdoor
debodemweglekken,maardoordeplantengroeiwordenopgenomenenindekringloopgebracht.Devegetatieszullendaardoor zekerongunstigbeïnvloedworden.Bovendien ishetde
vraag,ofookdewinterwaterstandengecorrigeerd zullenworden.Zoniet,danzalditvooralvoordezuidelijkeAa-arm
nadeligzijn.
DeoudeAa-armenhetmoerasjebijHersendalsmedehetbosje
tenwestenvanSeldensatelangsdeAaliggenineengebied,
waargeenwaterstandsveranderingen zijnvoorspeld.
2.Aquatischemacrofauna
Huidigenatuurwaarden
DeoeversvandeoudeAa-armenzijnsomssteil,somsglooiend.Deoevervegetatie isredelijkafwisselend.Inhetwater
drijveno.a.Nuphar lutea,Hydrocharismorsusranae.Debodem
iszandigmeteenlaagjedetritus.Dezevariatiesstaanborg
vooreensoortenrijkemacrofaunalevensgemeenschap.Eriseen
grootaantalsoortenslakken,bloedzuigers,keversenvedermuglarven.Ookdiversesoortenlibellen (ZygopteraenAnisoptera)enkokerjufferskomenvoor.DekokerjufferOecetislacustrisleeftopzandigebodemsmetweinigdetritusenbouwt
zijnhuisjem.b.v.zandkorrels.Deanderekokerjuffersgebruikenplantaardigmateriaalvoorhunhuisjes.Deschrijvertjes (Gyrinusmarinus)levendeelstussendevegetatiemaar
zijnvoorhetzoekenvanvoedselafhankelijkvanopenwater.
Zebeschrijvencirkelsoverhetwateroppervlakenkunnenzo
deophetwatergevalleninsectengrijpen.HetkevertjeCercyonlaminatusisvoorheteerstinNoord-Brabantwaargenomen.Soortendieineenmodderlaag levenzijnslechtsinzeer
geringeaantallenwaargenomen.Delevensgemeenschap isevenwichtigopgebouwd.
DeoudeAa-armtenwestenvanSeldensatewordtgebruikt als
viswater.Hetaantaltaxaindiearmismindergroot,mogelijkspeeltderoofdoordieviseenrol.
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Om het landgoed Seldensate ligteendrogegreppel.Binnen in
het terrein ligt een sterk beschaduwde greppel,die deels
geenwater voert.Daar waar degreppel ietsbreder endieper
wordt staatwater.Er ligteendik bladpakket opdebodem.Er
zijn tijdens een korte steekproefmaar drie taxa ingrote
hoeveelheden waargenomen (Chironomidae,Asellidae en Oligochaeta).
De ietsdiepere poel isveelminder beschaduwd,ergroeitook
enigevegetatie.Wolken schrijvertjes en schaatsenrijdertjes
(resp.Gyrinus enGerris)bewogen zichover hetwateroppervlak.Er issprakevan voedselrijk permanent water.
Debermsloot bestaat telkens uit korteredoor dammetjesgescheiden delen.Per deel kandediepte variëren vanca. 10cm
totca.60cm.Telkens zijner kwelverschijnselen waargenomen
(bacterievlies,ijzervlokken,opalescente kleur van hetwater).De levensgemeenschappen zijnvrij soortenrijkmet (semi)permanente soortendie invrijvoedselrijk water leven.Ze
kunnen korte perioden vandroogte verdragen.Dergelijkelevensgemeenschappen worden steeds schaarser inNederland. De
inons land zeldzame oppervlaktewants Gerris rufoscutellatus
ishier waargenomen.

Vej^anderj^gejnnajte kanaalyerruiming
Inde Aa-armen bijMiddelrode zalhet peil nietof weinig dalen,maar wél zal zeer voedselrijk water worden ingelaten
(ziepag.6 ) .Door sterkere ontwikkeling vanvegetatie of fytoplankton zal zicheendikkere sliblaag opdebodem ontwikkelen.Daarmee samenhangend zalde soortenrijkdom van demacrofauna achteruit gaan.Soortendiedirectof indirectafhankelijk zijnvan een redelijke zuurstofhuishouding zullen
kunnenverdwijnen (metnamede kokerjuffers,Trichoptera).De
kokerjuffer Oecetis lacustrisheeft zand nodig voor hetbouwenvan zijnhuisje.Bijaanwezigheid van eendikke sliblaag
zalhijverdwijnen. Soortendie leven inmodderbodems kunnen
zich ingrote aantallen gaanontwikkelen (o.a.devedermuglarve Chironomus).
Het freatisch vlak indebuurtvan de ruïnevan het huis
Seldensate zalbijbeide sluislokaties inde zomer ca5cm en
inde winter ca 10cmdalen.De zeer arme levensgemeenschap
inde zeer sterk beschaduwde greppel zaldoor de verkorting
vandewatervoerende periode goeddeelsverdwijnen.De iets
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dieperepoelzal 'szomersdroogkomentestaan.Desoorten
dieernuleveneisengedurendehethelejaarwater;deze
zullendanookverdwijnen.
Naverloopvantijd kunnenersoortenvoor indeplaatskomendieintemporairwaterleven.Dezeergeïsoleerdeligging
vandepoelzalerdeoorzaakvanzijndatdezeherbevolking
slechtsinbetrekkelijkgeringematezalplaatsvinden.
BijeenlokatievansluisSchijndelbijkm109,2zalhetfreatischvlak indebuurtvandebermslootindezomerca35cm
enindewintermeerdan35cmdalen.Deondieperedelen(en
datiseengrootdeelvandebermsloot)vallendroog.Delevensgemeenschappen zullenerverdwijnen.Dedieperedelenvan
debermslootzullennogmaareenkortetijdindewinterwatervoeren.Daarinkunnenslechtsenkelesoortenkarakteristiekvooronbeschaduwd temporairwaterleven,dieweinigeisenstellenaanhunomgeving.Dekwelafhankelijkesoorten
(o.a.hetkevertjeHydroporusnigrita)zullenverdwijnen.
BijeenlokatievandesluisSchijndelbijkm111zalhet
freatischvlakindezomer25cmenindewintermeerdan25
cmdalen.Ookinditgevalzaleengrootdeelvandebermslootdroogvallen.Dedieperedelenzullenietslangerwater
voerendanbijeenlokatiebijkm109,2.Erzoudenwellicht
ietsmeersoortenkunnenleven.
3.Amfibieën
Dooreenrijkontwikkeldevisstandenhetweinigvoorhanden
zijnvanondieptenofglooiendeoeverszijngeenvandevier
Aa-armenoptimaalamfibieënbiotoop.DeGroenekikkerkomtin
allevierdearmenvoor,steedsinredelijkgrootaantal.15
tot30kwakendemannetjesperarm,waarvandemeeste (±30)
indeAa-armtennoordenvandeAabijMiddelrode.Demeeste
exemplarenbetroffendehybrideMiddelstegroenekikker (Rana
esculenta).
GewonepaddenwerdenalleenindeAa-armtennoordenvande
AabijMiddelrodeenbijSeldensateaangetroffen.Inbeide
gevallenveletientallenparen.Bruinekikkerswerdeninbeidegevallensamenmetdepaddenvastgesteld.AlleenbijSeldensateinnoemenswaardgrootaantal (±25eiklompen).
Salamanderswerdenopgeenvandezevierlokatiesaangetroffen.IneendiepeslooteventenoostenvanSeldensatekomen
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enkele tientallen paren Kleinewatersalamandersvoor.Het
terrestrischmilieu indeonmiddellijke nabijheid isniet
gunstig;mogelijk bevindt zichhun zomerbiotoopmeer westelijk.
Na_de_kanaalverruiming is indeAa-armen alleen een sterkere
eutrofiëring teverwachten. Deze zalopde amfibieën weinig
invloed hebben.Ookde sloten zullen tenminste 'szomersop
peilgehouden worden.Eeneventuele lichte verdroging van het
terrestrischmilieu nabij Seldensate enwellichtookopandereplaatsen kande populaties,met namevande Kleine watersalamander,ongunstig beïnvloeden.
Eenvoor de amfibieënstandgunstigemaatregel^ zou zijnhet
inrichten van nietdoor vissers envee betreedbare oevers
langsde Aa-armen.
4.Vogels
Ingeenvandevier gevallen werden hoge avifaunistische
waarden vastgesteld. Opmerkelijk zijnwaarnemingen van Blauwborst enWaterral indeAa-armen bijBerlicum en het broeden
van Fuut en Kleine karekiet inde Aa-arm ten noorden van de
AabijMiddelrode.Hetvoorkomen van rallenen kwetsbare
riet- enmoeraszangvogelsblijft beperkt tot kortstondig
pleisterende doortrekkers.
Futen profiteren vande rijkevisstand.Vanwege onvoldoende
ondiepten komen weinig zwemeenden (alleenWilde eend) envanwegeonvoldoende rustenoevervegetatie geen duikeenden
voor.Meerkoet enWaterhoen zijn algemeen.
Eventuele peilwijzigingen indewinter en toename vande
voedselrijkdom zullengeenmerkbare invloed opde vogelstand
hebben.
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SAMENVATTING
Hetgebiedomvatdiversetypenbos,afgewisseldmetcultuurland.Debelangrijkstewaardenzijngelegeninenigetientallenhectarenvochtigebossenengriendenmeteenvochtminnenderuigtvegetatieeneenkarakteristiekevogelstand.Defauna
vande 'szomersdroogvallendegreppelsisvaninternationale
betekenis.DebermslootaandeweglangsdeZuid-Willemsvaart
ismetnamevanbelangalspaaiplaatsvooramfibieën.
IndiensluisSchijndelgelokaliseerd zouwordenbijkm109,5,
zalinhetgehelegebiedsterkeverdrogingoptreden,waarbij
dehogerenatuurwaardenvrijwelgeheelverlorengaan.Indien
gekozenwordtvoordelokatiebijkm111 (ongeveerhalverwege
hetgebied),zijndewaardeverliezengeringer,maarnogaltijdzeeraanzienlijk.Hetverdrassendeoostelijkegedeelte
zouinditgevaldehuidigewaardenkunnenbehouden.
Maatregelenzijnnietzinvolindiengekozenzouwordenvoor
desluislokatiebijkm109,5.Wordtdesluisverplaatstnaar
km111,danblijvendewaardenvandebermslootaanzienlijk
hoger,indienhetwatervanhetaangrenzendecultuurlandniet
viadezebermslootwordtafgevoerd.Dewaardenvanhetverdrassendeoostelijkegedeeltewordensterkafhankelijkvan
hetbeheer.Bijaankoopengerichtbeheer kunnendenatuurwaardendanzelfstoenemen.
INLEIDING
Debossen,gelegenbijkasteelHeeswijkentussendeAaende
Zuid-WillemsvaartwestelijkvandeHeeswijksebrug,worden
hiergezamenlijkbehandeldonderdenaam"LandgoedHeeswijk",
ongeachtde (huidige)eigendomssituatie.Hetgebied isuitvoerigeronderzochtdandemeesteanderegebieden,o.a.werd
eenvolledigevogelinventarisatieverricht.
Hetonderzoekvondplaatsin1982,metaanvullingen in1983
en 1984.Hetrapportisinhoofdzaakgeschrevenin1983.
LIGGING,OPPERVLAKTE,INDELING
Hetgebied isgelegenaandenoordzijdevandeZuid-Willemsvaart,tussenkanaalkilometer 112,5en110,indegemeenten
SchijndelenHeeswijk-Dinther.Debegrenzingvanhetonderzoekterreinblijktuitbijlagen 16-21.Hetgebiedligt6tot
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7,5mbovenN.A.P.,hetkanaalpeilterplaatsebedraagt
6,53m.
Hetbosenhoutgewasbeslaat,metinbegripvan27haingeslotencultuurland,ongeveer 70ha (ziebijlage 15).HetriviertjedeAaverdeelthetgebied intweeongeveergelijkedelen:
hetgedeeltetussendeAaenhetkanaalvormteenlanggerekte
strook,geheelbinnen300mvanhetkanaalgelegen;aande
overzijdevandeAastrekthetbosgebied zichuittotop1km
vanhetkanaal (zieo.a.bijlage17).
Voordeevaluatievandegevolgenvandekanaalverruiming
werdeenindelinggemaaktintweedelen:tennoordenenten
zuidenvandeAa.Achteraf,toendetweedesluislokatieopkm
111,2endebijbehorendehydrologischegegevensbekendwerden,waseenindelingovereenkomstig de"spinnewebkaarten"
(bijlage6)logischergeweest.
LANDSCHAP
Hetgebied isgelegeninhetdalvandeAa.TussendeAaen
hetkanaalwordthetlandschapbepaalddoorvochtigebossen
engrienden,waartussenenkelegraslanden.Aandenoordzijde
vandeAaoverheerstmeerhetlandgoedkarakter:menvindter
hetkasteelmetlanenvaneikenbeukenenkeleboerderijen.
HierliggenzowelvochtigealsdrogebosseneneenoudeAaarmslingertzichdoorhetlandschap.DeAaisgenormaliseerd
rond1940.
Voordeaquatischefaunaisvanbelang,datvooraltenzuiden
vandeAainvelepercelendiepegreppelsaanwezigzijn.
DeenigesemipermanenteslootisdebermslootlangsdeZuidWillemsvaart.
BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland (StiBoKa,1969)behoort
debodeminhetgedeeltetussenAaenkanaalgrotendeelstot
deleek-/woudeerdgrondenmetgrondwatertrapV,bestaandeuit
zandigeleem.Overigenskomenenk-enbeekeerdgrondenvoor
metalofnietlemigfijnzand,grondwatertrapVIenIII.
BlijkensonderzoekvandeRijksGeologischeDienst (1984)
ligtdebovenzijdevandeleemlaag inhetzuidelijkgedeelte
plaatselijk 1-11/2monderhetmaaiveld.
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Ombosbouwmogelijktemakeniseengrootdeelvanhetgebied
meerofminderdiepbegreppeld,waarbijdetussenliggendegedeelten (rabatten)werdenopgehoogd.Deomhooggebrachtegrond
opderabattenkanlemigerenkalkrijkerzijndandeoorspronkelijkebovengrond.
WATERHUISHOUDING
Tenbehoevevanhetgeohydrologischonderzoekzijntweeserieslandbouwbuizengeplaatst (raai060en 063).Volgensfiguur 17bvanRWS-nota83.7 (Roijen,1983)ligtindewinter
hetfreatischvlaktussenAaenkanaalop51/2-6mboven
N.A.P.,indezomeropminderdan5mbovenN.A.P..Rond1940
isdeAagenormaliseerd;ditheefteengedeeltelijkeverdrogingvanhetgebiedtengevolgegehad.AlleeninnatteperiodenheeftdeAaeensterkontwaterende invloed (zieo.a.de
isohypsenkaarten,fig.17vannota83.7).Hierdoor ligtalleenindewinterhetfreatischvlak inhetoudeAadalaande
noordzijdevandehuidigeAalagerdanaandezuidzijde.
Onder invloedvandeleembodemtussenAaenkanaalblijftdit
terreingedeelte innatteperiodenopveleplaatsennat,ondanksdevelegreppels.Hierendaarkanzelfseengedeelte
onderwaterstaan.Blijkenswaarnemingen in1982en1983leidendergelijkesituatiesindezomerechterniettotaanvullingvanhetpeilvandegreppels:evenalsinhetWijboschbroekvallendegreppelskennelijkdroog,alshetfreatisch
vlakbenedendegreppelbodem komt (inmei-juli)enherstelt
zichditpasweer inhetnajaar (voornadereinformatiezie
hetrapportWijboschbroek,pag.W22).
Debermslootvaltalleendroog inlangedrogezomers.Het
westelijkegedeeltevaltdanaanzienlijkeerderdroogdanhet
oostelijkedeel.Doordatduikersontbrekenzijndeverschillendedelenvandebermslootonafhankelijkvanelkaar.In
1984waswaartenemen,datdekwelvanuithetkanaalinde
verschillendecompartimentennietgelijkis.
Volgensdekwel-/infiltratiekaart (RWSnr.83.27)treedtpotentiëlekwelopvandiepnaarondiepgrondwater (vgl.rapportWijboschbroek).Inovereenstemming hiermeevondKlink
(1983)plaatselijkeenvrijhoogkalk-enbicarbonaatgehalte.
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WATERKWALITEIT
Zoalsbovenvermeld treedt tenminste plaatselijk kwelop.Het
water indegreppels tussen Aa en kanaal blijkt in zijn
samenstelling tendeleovereen te komenmetgrondwater,ten
delemeer met getransformeerd en ingedampt regenwater (Klink,
1983).
Inhetvoorjaar varieerde dedoor onsgemeten pHvan 6,2 tot
7,1;Klink vond op 20-6-1983 eenvariatie van 6,7 tot 8,0.
Aande zijde vandeweg blijktpekelhoudend water inhet
gebied door tedringen;openige tientallenmetersvan deweg
vond Klink somsnogmeer dan 5meq CL~/liter,terwijldebasiswaarde lag op 0,5 meq/1 (ziebijlage 13).Verder werden
elders inhet terrein somshoge kaliumgehalten geconstateerd.
DeAaheeft inde zestiger jaren een bijzonder slechtewaterkwaliteitgehad;deze isde laatste tijdverbeterd.Deoude
Aa-arm bevatte zeer eutroof stilstaand water.Eindmei 1983
werd dezegeschoond en uitgebaggerd,waarna water vandeAa
doorgeleid werd.Dit laatste zalook inde toekomst regelmatiggebeuren.Hetwater zaldaardoor zeer eutroof blijven en
afzetting van zeer voedselrijk slib iswaarschijnlijk.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Algemeen;
Eengetalsmatige benadering vande natuurwaarden per
deelgebied wordt gegeven inbijlage 23.Hierbij ishet
landgoed Heeswijk alseen zelfstandige eenheid beschouwd.In
werkelijkheid kanvooral hetgebied tussen de Aaen het kanaalniet losgezienwordenvan het aandeoverzijde vande
Zuid-Willemsvaart liggendeWijboschbroek.Bijde beoordeling
vandebermsloot zullenookgegevensgebruikt worden van
bermslootgedeeltenoostelijk enwestelijk van het onderhavige
traject.
Vegetatie;
Het zijnvooraldepopulierenbossen,meteenondergroei die
tothet Elzen-vogelkersverbond gerekend kanworden,ende in
hetvoorjaar endewinter natte wilgengrienden,met een vaak
mooi ontwikkelde natte ruigtvegetatie behorend tothet
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moerasspireaverbond,diedewaarde ende kwetsbaarheid voor
ontwatering van hetgebied bepalen.Opéén plaats is zelfsde
zeer zeldzame Moesdistel (Cirsiumoleraceum)gevonden.Deop
veel plaatsen kruidenrijke bermsloot bevat soorten die op
kwelwijzen.
Macrofauna:
Ineengrootdeelvande 'szomersdroogvallende greppels is
de levensgemeenschap van temporaire wateren goed ontwikkeld,
hetbestnog inenkele percelen tussen Aa en kanaal.Enkele
keversoorten zijnvermoedelijk inons land zeldzaam. De Ievensgemeenschap alsgeheel isvan internationaal belang (zie
pag. 175).Dat inhetgehele gebied kweleen algemeenverschijnsel isenopenkele plaatsen lichte totmatige stroming
optreedt,wordt bevestigd door hetvoorkomen van een aantal
hiervoor karakteristieke diersoorten.
Debermsloot heeft eengeheel afwijkende faunavan (semi-)
permanentvrijvoedselrijkwater.Deze fauna isvrij rijk
ontwikkeld envan een typedatde laatste decennia opvele
plaatsen verdwenen is.
Amfibieën;
Debermsloot heefteenvoor Noord-Brabant rijke amfibieënstand.Kleine watersalamander,Gewone pad,Groene en Bruine
kikker hebben er hunpaaiplaatsen;de laatstedrie komen in
groot aantalvoor.Het aangrenzend bosgebied is zeer geschikt
als leefmilieu buitendepaaitijd.Deoverige sloten zijn als
paaiplaatsminder van belang.
Tennoorden vandeAa komen indeoude Aa-arm enkele grote
paaiplaatsen van Bruine kikkersvoor.Groene kikkers zijn
hier veelminder talrijkdan inde bermsloot enGewonepad
ontbreektvrijwel.De natte griend aande Aa-arm isbelangrijk buitendevoortplantingsperiode.
Vogels:
De belangrijkstevochtgevoelige soort isdeHoutsnip;deze
komthier inaanzienlijk lageredichtheid voor dan inhet
Wijboschbroek.Verder isvooraldedichte Nachtegalenstand
van belang naast hetvoorkomen van de inNederland vrij
schaarse Sprinkhaanrietzanger.
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Hetcultuurlandbuitendebosgebieden isornithologischvan
weinigwaarde.Devogelgemeenschapvanoudeloofbossen isredelijkontwikkeld,maarnieterggevoeligvoorveranderingen
indewaterhuishouding.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
Volgensdeoorspronkelijkeplanning zousluisSchijndelgebouwdwordenbijkm109,2,waardoorhetkanaalpeilinhetonderhavigetrajectzouzakkenvan6,53naar 4,45+N.A.P..Het
alternatief iseensluislokatiebijkm 111,ongeveerhalverwegehethierbesprokengebied.Deverschillen ininvloed
tussenbeidevariantenzijnuitsluitendgelegenindewijzigingenvandewaterhuishouding.Bijdetweedevariantzijn
ookenigemaatregelentegenverdrassingonontkoombaar.
Hethierbesprokengebiedwordtingeenvan beidevarianten
beïnvloeddoorwijzigingenindeligging,deuitvoeringofde
functievanwegen.
VERANDERINGENINDEWATERHUISHOUDING
IndienbijdeverbredingvandeZuid-Willemsvaartsluis
Schijndelgelokaliseerdwordtopkm109,2zalhetpeilinhet
onderhavigetrajectverlaagdwordenvan6,53 naar4,45m+
N.A.P..Deteverwachtenverlagingvanhetfreatischvlakin
hetonderhavigegebiedwordtweergegeven inbijlage5.Hieruitblijkt,datnabijhetkanaalhetfreatischvlakaanzienlijklager zalkomenteliggen:zowelindezomeralsinde
winter indegrootte-ordevan35cm.Terhoogtevanhetkasteelbedraagtdeberekendeverlaging indewinter 15cm,in
dezomer20cm.Deverlagingvanhetfreatischvlakleidttot
eenverkortingvandewatervoerendeperiodevandetemporaire
wateren (hoofdzakelijkgreppels).Voornaderetoelichting
hierover ziehetonderzoekrapportWijboschbroek.AlsvoorbeeldkandienengreppelZ6,waarvandeperiode,dathet
freatischvlakbovenresp.onderdegreppelbodem staat,wordt
weergegeven inbijlage 14.Inhet (droge)voorjaarvan1982
zoubijsluislokatieopkm109,2hetfreatischvlakreeds
eindmaartdefinitiefonderdebodemvandezegreppelzakken,
in1982wasdateindmei.Ookinhetnajaar zalhetgrondwaterpeilopeenlatertijdstipbovendegreppelbodem komenen
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indewinter zalhetwaterminderdan10canbovendegreppelbodemstaan.
Indiendesluisverplaatstwordtnaarkm111wordthetkanaalpeil (momenteel6,53m+N.A.P.)tenwestenvanditpunt
verlaagdtot4,45m,tenoostenhiervanverhoogdtot8,55m+
N.A.P..Deteverwachtenveranderingenvanhetfreatischvlak
wordenweergegeveninbijlage6.Deverdroging inhethierte
besprekengebied zalaanzienlijkgeringer zijndanbijdevorigevariant,aandeoostzijdevandesluiszalechterverdrassingoptreden.Degevolgenvanverdrassing zijnsterkafhankelijkvandetenementegenmaatregelen.Indiendegehele
bermslootvanafdeduikervandeBiezenloop (km109,3)zal
gaanafwaterenophetkanaalondersluisA,zaldenatuurwaardevandebermslootsterkdalen.Inhethiernavolgende
wordtervanuitgegaandathetcultuurlandaandeoostzijde
ennoordzijdevanhetbosgebied zalafwaterenviaslotenin
derichtingvandeAaendatdebermslootlangshetbosgebied
hiermeenietinverbinding zalstaan.Verder isvoordebeoordelingstabelalsuitgangspuntgekozen,datindebossen
zelfeenaantalgreppelszalwordenverdiept,maardatgeen
rigoureuzemaatregelenzullenwordengenomen.Delichtevoordelenvandegeringeresterendeverdrassing kunnennietof
nauwelijksindetabellentotuitingkomen.Menzieverder
hieroverdeparagraaf"Maatregelen" (pag.135)
VERANDERINGVANDENATUURWAARDENBIJSLUISLOKATIEOPKM109,2
(samenvatting)
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaarden,ongeveer20
jaarnadegeplandepeilverlaging indeZuid-Willemsvaart,
wordtgegeveninbijlage23.Hieriniszichtbaar,datmetnamedehogenatuurwaardenvrijwelgeheelzullenverdwijnen.
Watbetreftdevervangbaarheidmaggesteldworden,datdeze
vrijwelnihilis.EvenalsinhetWijboschbroek (pag.172)is
deabiotischeuitgangssituatie inHeeswijkzóuitzonderlijk,
dathetnietmogelijk isdezelfdesituatieelderstescheppen,mederekeninghoudendmethetfeit,dathetvoorkomenen
dehandhavingvansoortenteHeeswijk insterkemategekoppeldzalzijnaandeaanwezigheidvandezelfdesoorteninhet
nabijgelegenWijboschbroek.
Ookvoorverdereverantwoordingvanhetonderstaandelezemen
hetonderzoekrapport"Wijboschbroek".
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Vegetatie;
Het elzenbroek envermoedelijk ookdegriendcultuur zullen
volledig verdwijnen.Door verdroging,toenemendemineralisatieenverruiging zaldeondergroei vande populierenbossen,
dievoor eendeel tothet Elzen-vogelkersverbond behoren,
verdwijnen enplaatsmakenvoormonotone braam- enbrandnetelvegetaties.Ineendergelijke toestand kan aandeaanwezige populierenbossen slechtseen beperkte waarde worden toegekend.
Macrofauna:
De sterkeverkorting vandewatervoerende periode vande
greppels leidt toteenverdwijnen van een belangrijk deelvan
de kenmerkende soortenvan temporaire wateren.Mischien kan
de levensgemeenschap inhet natte griendkavel nr. 11 zich
voor eenbelangrijk deel,maar welover een kleiner oppervlak,handhaven.
Ook kwelindicatoren zullen nietmeer voorkomen.De specifieke
levensgemeenschap vande bermsloot zal zichniet kunnen handhaven alsdeze vaker gaatdroogvallen.Slechtsvoor enkele
minder kenmerkende soorten van temporaire wateren zullen de
omstandigheden indebermslootgeschikt worden.
Amfibieën:
Bijwaterstandsdaling enverminderde kwel zalde bermsloot
geheelofgrotendeelsongeschikt worden alspaaiplaats,terwijl uitwijkmogelijkneden ten zuidenvandeAa nietvoorhanden zijn.Hetaangrenzende elzenbroek- engriendencomplex zal
tedroog worden alsleefmilieu buitendevoortplantingstijd.
Deoude Aa-arm kanbijhandhaving van de huidige situatie (op
peil houdenmet water uitdeAa) inwaarde enigszins toenemen.
Vogels:
De belangrijksteachteruitgang zalliggen inde sterkverminderde foerageermogelijknedenvoor de Houtsnipen het verdwijnenvan eengrootdeelvande terreinvariatie dievoor de
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Nachtegaal van belang is.Bijverdwijnen van degriendcultuur
zullenook Sprinkhaanrietzanger,Bosrietzanger,Kleine karekieten Rietgors invoorkomen achteruitgaan.Watdeze laatste soorten betreft kanalleen bijde Sprinkhaanrietzanger
van aanzienlijke waardevermindering gesproken worden,daar de
andere soorten inNederland algemeenvoorkomen.
VERANDERING VAN DENATUURWAARDEN BIJ SLUISLOKATIEOP KM 111
(samenvatting)
Tenwesten vande sluis zullen inprincipedezelfdeverschijnselen optreden alsbijdevoorgaande sluislokatie,alleen ingeringeremate.Deveranderingen indebermsloot zijn
moeilijk inte schatten,omdat de nauwkeurige uitvoering nog
niet bekend is.In ieder geval zullendegevolgen vandeverschillende uitvoeringswijzenvoor deverschillende deellevensgemeenschappen nietgelijk zijn.Het zelfde probleem bestaat bijde inschatting vandegevolgenvan een lichterestverdrassing inhetbosgebied oostelijk vande sluis.Men zie
hierover ook pag. 131enpag.135.
Deveranderingen inde natuurwaarden zijngetalsmatig aangegeven inbijlage 23.
De teverwachten wijzigingen inde hydrologie (ziebijlage 6)
zijngebaseerd opeen enigszinsonjuiste sluislokatie (111,0
i.p.v. 111,2). Dewerkelijkeverliezen zullendaarom geringer
zijndan inonderstaande tekst en indewaarderingstabel
wordt aangegeven.
Vegetatie;
Doordatdemeestwaardevolle grienden enpopulierenbossen in
het westelijke verdrogende deel liggen zullenook bijdeze
sluislokatie grote waardeverliezen indevegetatie optreden.
Door deverdroging treedtverruiging op tot ten slotte een
monotone braam- enbrandnetelvegetatie overblijft.
Oostelijk van km 111 zullen bijongewijzigde waterhuishouding
of zeer lichte verdrassing geenmerkbareveranderingen inde
vegetatieoptreden.Wél isenige achteruitgang van dekwaliteitenvande bermslootmogelijk (ziepag.131).
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Aquatischemacrofauna;
Tenwestenvandesluiszullendeverliezenvandezelfdeaard
zijnalsbijsluislokatie 109,2.Degevolgenzullenechterin
demeestegevallenminderdesastreuszijn.Debermslootzal
hierjaarlijksdroogvallen;alleensoortendieweinigeisen
stellenzullenzichhierhandhaven.
Tenoostenvandesluiskunnengreppels,dieietslangerwatergaanvoeren,inbetekeniswellichtietstoenemen.Een
rijkerelevensgemeenschap,kenmerkendvoortemporairwater,
zalzichdankunnenontwikkelen.Indebermslootzalzicheen
gevarieerdelevensgemeenschapvanpermanentwatervestigen,
indienhetwatervanhetmeernaarhetoostenliggendgebied
wordtomgeleid,zoalsonder "Maatregelen" (pag.135)wordt
voorgesteld.
Amfibieën;
Indiendebermslootnietvoordoorvoervanwaterwordtgebruikt,zaldesituatiebovenstroomsvandesluisvoorhet
paaienvanamfibieëngunstigerwordendanindehuidigetoestand.DeBruinekikker kanbovendienookopdiverseplaatsen
indebossengaanpaaien,omdatdezegreppelslaterzullen
droogvallen.Verderwordendebossenoostelijkvandesluis
gunstiger alsleefmilieuvooralleamfibieënbuitendepaaitijd.
Doordeverdroging inhetwestelijkegedeeltezullendeBruinekikkersdaarechtergeengeschiktleefmilieumeervinden.
DeGroenekikkerzalinditgedeeltesterkachteruitgaanen
beperktwordentotdedodeAa-arm.
Aangezienhetoostelijkedeelooknureedsvooramfibieën
verreweghetbelangrijkst is,ishetteverwachtendatdetotalestandbijdezevariantietsvooruitkangaan.
Vogelsj_
Voordevogelsoorten,diebegunstigdwordendoorvochtigebodemofvochtafhankelijketerreinstructuren zalhetgedeelte
westelijkvankm111mindergeschikt,hetoostelijkedeelwat
gunstigerworden.DitzoukunnenresulterenineenlichteafnamevandeNachtegaal,terwijldeSprinkhaanrietzangerzich
indrogejarenbeter zalkunnenhandhavendanmomenteelhet
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gevalis.DeHoutsnipzal (intotaal)nietmerkbaar toe-of
afnemen.
MAATREGELEN
Deverdrogingvanhetgebiedbijdalingvanhetkanaalpeil
lijktnietdanmetuiterstkostbaremiddelentegentegaan.
VerplaatsenvandesluisSchijndelverder stroomafwaartsdan
km111iswegensdehogekostenenbijkomendeproblemenniet
indebeschouwingbetrokken.
Indiendesluiswordtgebouwdbijkm111isdeafvoervanhet
extrakwelwatervanbelang.Tésterkeverdrassing isookvoor
eendeelvandenatuurwaardennietgunstig.
Debosgebiedenengriendenoostelijkvankm111kunnenbij
(niettesterke)verdrassing inwaardetoenemenenalduscompensatiebiedenvoorwaardeverliezen inhetdeeltenwesten
daarvan.Ditisechtersterkafhankelijkvanhettevoeren
beheer.Vooralrigoureuzemaatregelentegenverdrassinghebbenongunstige invloedopdenatuurwaarden.Hetgunstigstzou
zijnalshetgebied,datsindsdenormalisatievandeAa
(rond 1940)sterkverdroogd is,weer ietsnatter zouworden.
Echternietzónat,datbepaaldebospercelenzoudenafsterven.Eenoptimaletoestand isvrijwelalleenteverkrijgen
dooraankoopengerichtbeheer.
Dewaardevandebermslootblijfthetgrootst,wanneer zomin
mogelijkwatervanuithetcultuurlandviadebermslootwordt
afgevoerd.Voordemacrofauna indebermslootisnamelijk
handhavingvandewaterkwaliteitvanbelang,voordeamfibieenisstromingongunstig.Hetstaatwelvast,datdedammen
tussendebermslootcompartimentenvanduikersmoetenworden
voorzien,hetgeendeverschillentussendediversedelenal
nivelleert.Degunstigstevariantisdandie,waarbijhetwatervanhetoostelijkennoordelijkvandebossengelegen
cultuurlandviadeAa (ofeenslootlangsdeAa)afwatert.De
bermsloottussenkm110enkm111kaneindigenineenvaste
dam.Indienhetwaterbenedendezedamnietmeteennaarhet
kanaalwordtgevoerd,maarviade (verdrogende)bermsloottot
km112doorloopt,wordtdaarook ietsvandenatuurwaarden
behouden,alzalditwatergrotendeelsviadebodemwegvloeien.
Watbetreftdeliggingvandeduikersishethetgunstigst,
alsdezenietzólaagliggen,datdehogergelegencomparti-
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mentengeheelleeglopen.Bijsluislokatieopkm111ishet
nuttigenigepaaiplaatsenvooramfibieënaanteleggeninhet
verdrassende (ofalthansnietverdrogende)gebied.
NADEREBESPREKINGVANDEGEGEVENS
1.Vegetatie
Pppulier^nbossen
Hetzijndebossen 1,2,3,9,24,25,102en 103aandekanaalzijdevandeAaendebossen 13,17,18,105en107aan
deoverzijdevandeAa (ziebijlage 16). Dezebossenkunnen
eenstruikondergroeihebbenvanwilgengriend,ófeenmeernatuurlijkestruiklaagvanAlnusglutinosa,Prunuspadus,FraxinusexcelsiorenCorylusavellana (welofnietgehakt),óf
inhetgeheelgeenstruiklaagbezitten.Denatuurlijkekruidenondergroeiheefteenhogebedekking,behalveindehogere
endrogeredelen;vooralsoortenuitdeArtemisietaliavulgariskunnenhogeabundantiesbereiken (bv.bijbos1,102,103
en18).
Zijndebossennatterenmindergestoordenvoedselrijk,dan
komenermeersoortenuitdeklassederPhragmiteteaende
ordederMolinietaliavoor.Daarvelepopulierenbossenoprabattenstaan,zienwedezevochtminnendevegetatie inenaan
derandendergreppels,terwijlopderabattenvaakeendrogereenmeernitrofielevegetatiestaat (9,25).Erzijnook
percelenmetnauwelijkssoortenuitdeArtemisietalia (107).
OpveleplaatsenzienwedevoorjaarssoortRanunculusficaria,maardeplekkenmetAnemonenemorosaenPrimulaelatior,
dieernogover zijn (vgl.SBB-rapport,1958)zijnschaarsen
beperkttotderandenvandepercelen.Opéénplaatsisde
zeldzameCirsiumoleraceumgevonden(9).
Devegetatiekundigeeenheidwaartoewedezevegetatiekunnen
rekenenvarieertvanderivaatgemeenschapUrticadioica(Artemisietea)viaverschillendederivaatgemeenschappenvanhet
Alno-PadiontotderivaatgemeenschappenvanhetCircaeo-Alnion,zieBruense.a.,1975.Eenontwikkeling toteenPrunoFraxinetum,waartoejesommigevegetatiesvanhetWijboschbroek (metdezelfdebodemendezelfdegrondwatertrap)kunt
rekenen,ishiernergens(meer?)aanwezig.
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Grienden
AandekanaalzijdevandeAa:2a,5,6,8,22ben 101 (2ais
eigenlijkeenpopulierenbosmetgriend-ondergroei,dochzó
natdatdekruidenvegetatiemeerovereenkomstheeftmetde
grienden).AandeoverzijdevandeAavindenwegriend21,
20aen 11.
Degriendenwordennogsteedsmettussenpozenvanenkelejarengesneden.Dezeextensievemenselijkeinvloed,gecombineerdmetdenattewinter-envoorjaarssituatie,heeftzeer
soortenrijkenatteruigtvegetatiesdoenontstaan.Dezenatte
ruigtbestaatuitsoortenalsValerianaofficinalis,Filipendulaulmaria,Thalictrumflavum,Lysimachiavulgaris,Lythrum
salicariae t c ,behorendtothetFilipendulion.Hetzijnzeer
kwetsbarevegetatiesvangrotebetekenis.Degriendenopeen
mindernatteondergrondvertonengelijkenismethetAlno-Padion;zebevattenveelbossoorteni.t.t.hetvorigetype
(Stachyssylvatica,Prunuspadus,Humuluslupulus,Athyrium
filix-feminaenz.).indemeestegriendenvindenweinhet
voorjaarRanunculusficaria.
El^en^broekbos(bos7)
Eenboszonderpopulieren,voornamelijkbestaandeuitopgaandeelzen (Alnusglutinosa).Metdestruik-enkruidlaagvormt
heteenovergangvanhetnatteAlnionglutinosae (greppelsen
lagedelen)naareenAlno-Padionvegetatie (rabatten).De
kruidlaagbevatveelnatteruigt.
^ijten-po£u^i^renbos_sen(bossen4)
Hetzijndevoornamelijkdrogerebossen.Hoewelhetaantal
bossoortengroter isdanbijdevoorgaandetypen,heefthet
eenzeersoortenarmeondergroei,dieplaatselijknogalgestoord is.Enkeledelenstaanoprabatten;hierlangsisnog
eenrestantAlno-Padionaanwezig.IneendeelvindenweVinca
minorenLamiumgaleobdolonssp.montanum.Hetkasteelbosbestaatuithoogopgaandeeiken (Quercusrobur).Hetiseengeheeldroogbosmeteengestoorde,nietnatuurlijkeondergroei.
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12iken-_enjae^tenlanen
De landschappelijk fraaie lanen,toegangswegen tothet kasteel,liggenvaak hoger dandedirecte omgeving. Zijvertonen
watdeondergroei betreftgelijkenismetdeeikenbossen,afgezien van dewegbermplanten enhetgrotere aandeelvande
grassen.
Sloten ejic^ude_Aa-^rmen
Behalvedeoude Aa-armen iserweinig permanentwater aanwezig.Wél lopen ervaak watdiepere (soms ijzerhoudende)greppels langsde percelen;hier vindenwe Phragmitesaustralis,
Glyceriamaxima,Glyceria fluitans,Callitriche platycarpa,
Caltha palustrisenopéénplaatsElodeanuttallii.
Demeeste vandezegreppelsvallen al inhetvoorjaar droog.
Een slootmet een afwijkende vegetatie isde bermsloot langs
deventweg vandeweg Den Bosch- Helmond.De soortensamenstelling wijstop kwel:Charavulgaris subsp.crassicaulis,
Charaglobularis,Hottonia palustris,Scirpus sylvestris en
Juncus subnodulosus.Deze slootbevatopdemeeste punten ook
inde zomer nog water,afhankelijk van de weersomstandigheden.
Indeoude Aa-arm stond vóór de schoning in 1983Nuphar luteum inhet water.Aandeoever domineerde Glyceriamaxima.
Verder kwamenvoor Carex acutiformis,Carex riparia,Sparganium erectum en irispseudacorus.Ditallesgeeft aan,dat
hetom zeervoedselrijkwater gaat.Vanaf 1983wordtregelmatig water uitdeAa ingelaten endevoedselrijke toestand zal
daardoor gehandhaafd worden.
^e_verwachten efjec_t_van_de_^r^ndwaterjtaindsdaling__opdevegetat^Le
I

Hetverdwijnen van zeldzame enbijzondere soorten,nl.
Primula elatior,Cirsiumoleraceum,Osmunda regalisen
Lamium galeobdolon ssp.montanum.

II

Hetverdwijnen van soortenmet een stikstofgetal 1,2en
3,nl.Equisetum arvense,Cirsium palustre,Deschampsia
cespitosa,Equisetum palustre en Dryopteriscarthusiana.

III Hetdoor verruiging verdwijnen vandevoorjaarsflora:
Anemone nemorosa,Primula elatior en Ranunculus ficaria.
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IV Ookzullenerveranderingen indevegetatieoptredenals
gevolgvandeveranderdeaëratie.Voorsluislokatieop
km109,2geldt,datinhetgebied tussenAaenkanaal
sprakeisvaneenGVG-dalingvan25tot35cm.
De_sl_ujLsloJçatieopkm IPOL'1.
Voordepopulierentxjssenbetekenthetvoorgaande,datzullen
verdwijnen:
- eendeelvandestruiklaag (Alnusglutinosa,Salixcinerea);
- allesoortenuitdePhragmitetaliaendeordederMolinietalia;
- enkelesoortenuitdeQuerco-Fagetea:Ranunculusficaria,
eenkensoortuitdeklassezelf,enkensoortenvanhetAlno-Padion,nl.Athyriumfilix-feminaenStachyspalustris.
IndetoekomstigevegetatiezullensoortenuitdeArtemisieteaeengroteplaatsinnemen.Wezullendusnaasteendegradatievanstructuureenverandering zienvanCircaeo-AlnionAlno-Padion-Artemisietea-gemeenschappen,wateengroteverarmingbetekentvoorditgebied.Indedrogerebosenzalook
eenverarmingoptreden,welkezichmanifesteert ineenafname
zowelvanhetaantalsoortenalsindebedekkingervan,en/of
wekrijgeneensterketoenamevanRubus.
WatbetreftdepoulierenbossenaandeoverzijdevandeAa:
Bos105ligtvooreengrootdeelopGtVI;wevindenhier
voornamelijkafreatofytenenhetisnogalgestoord.Alleende
noordpuntheefteenvochtminnendevegetatieenligtookopGt
III.Bijeenverwachtewaterstandsdalingvan15cmzalalleen
dezenoordpuntschadelijden.Bos107ligtopGtIII.Meteen
verwachteGVG-dalingvan±15cmzaldatbetekenen,datsoortenmetvochtgetal8,9en10verdwijnen.Verder zullenhier
dooreenverhoogdemineralisatie,hoewelnuweinigaanwezig,
soortenuitdeArtemisieteaeenrolgaanspelen.Voorbos17
en18geldthetzelfdealsvoorbos107,metditverschil,dat
deArtemisieteahiernualrijkelijkvertegenwoordigdzijn.
Gjr^enden:hetisdevraagofdezecultuur nietinzijngeheel
ingevaar is,hoewelwilgenhetinkalkrijkebodemlangkunnenuithouden.Voordekruidenennatuurlijkestruiklaag
geldtweerhetzelfdealsvoordepopulierenbossen:desoorten
metvochtgetal7,8,9en10zullenopdenduurverdwijnen.
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De schade zalhier echter groter zijndoordat het aantal
"natte" soorten,,vooral uitde hogerevochtklassen,groter is
dan bijde populierenbossen.
Griend 11 ligtvolgensdebodemkaart 1:50.000opGtVI.Dit
isniet inovereenstemming metdewerkelijke situatie:het is
nl. het natstegriend dat hiervoorkomt.
Elzejibroekbos:er ishier sprakevaneen fragmentarische ontwikkeling van hetAlnionglutinosae.Dit zalgeheel verdwijnen als soortenmetvochtgetal 7,8,9en 10verdwijnen.
Eikenbos&en^n__—_1
aneri:daar het aandeelvande vochtminnende
soorten hier gering is,zalde schadeook beperkt zijn.
jËPL£.te-n_eü£.uf3e_A^_JirroeJl:deweinige slotendie er zijn zullen
eerder inhet jaar droogvallen. Ditgeeftvooral inde bermslootmet een kwelindicerende vegetatie eengrootwaardeverlies.
De langedodeAa-arm zalevenals in 1983metAa-water op peil
gehouden worden.
De sluislokatie op km111
Ook bijdeze sluislokatie zal ten zuidenvandeAa inhetgehele westelijke deeleen waterstandsdaling optreden van 5tot
25cm.Hetoostelijk deel blijft zijnwaarde behouden,de
grootste waarden echter liggen inde nattewestelijkevegetaties,inprincipe zullendeze vegetaties eenzelfdeverandering ondergaan alsbeschreven bij sluislokatie 109,2.
Aandenoordzijde vandeAa zullendegriendenenpopulierenbosjes tussendedode Aa-arm endeAa inhetvoorjaar een
grondwaterstandsdaling ondergaanvan 10tot 25cm.Hetgrote
griendcomplex vlakbijdeAa zaldusgeheel verdrogen enalleen hetcomplexdicht bijdeoude Aa-arm zal ietsvan zijn
waarde behouden. Indeoude Aa-arm zelf zal 'szomerswater
uitdeAa ingelaten worden,dit iszeer voedselrijk water
maar aangezien devegetatie een zeer voedselrijk karakter
aangeeft zaler nietveelveranderen.
Ten noordenvandeoude Aa-arm isdedaling vandegrondwaterstand inhetvoorjaar gering:ongeveer 5cm.Dit zaleen
lichte verruiging tengevolge hebbenen Osmunda regalisdie
rijkelijk aanwezig is inbos 107zalgevaar lopen teverdwijnen.
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2.Macrofauna
Degreppeldichtheid isvooralhoogineenaantalgrienden,
waarvandemeestetussendeAaendeZuid-Willemsvaartliggen,vrijdiepegreppelskomenvoor inhetelzenbroek.Depopulierenbossen zijnvaakondiepbegreppeld,terwijlhetcultuurlandvooralaanderandengreppelsvanbetekenisheeft.
TennoordenvandeAaisalleengriendnr.11ergnat.
Aldezegreppelsvallenjaarlijksdroog;voordebermsloot
geldtditalleenindrogezomers.IndégreppelstussenAaen
kanaalkomtopveleplaatsenroestvoor.Bovendieniser
lichtestroming inenkelegreppelswaartenemen.Dechemischegegevens (Klink,1983)wijzeninvelegevallenopgrondwaterkwaliteit.Tochdoenzeookvermoeden,dathetgehele
gebiedtussenAaenkanaalonder invloedvanallerleistoringenstaat.Inhetnoordelijkdeelvanhetgebiedvertoonteen
greppeleenlichteeneenloopjeeenmatigestroming.Bij
beideisrespectievelijkeensterkeeneenmatigeroestvormingwaartenemen.
Intabel4betreffendeeerstezesmonsters (t/m113)greppelstenzuiden,devolgendezesgreppelseneenloopjeten
noordenvandeAa.Eendeelvandeverschillentussendemonstersberustophetmomentvanmonstername (ziedekopvande
tabel).Delevensgemeenschapvantemporairewaterenissoortenrijkengaafontwikkeld.Hoeweluiterstzeldzamesoorten
nietzijn"aangetroffen,zijnvelespecifiekesoortenaanwezig,dievrijengtotditmilieubeperktzijn.Eenbelangrijk
gedeelteisdaardoor inNederlandendaarbuitenschaars,bijvoorbeelddekeversHydraenabritteni,Hydroporusneglectus,
Helophorusnanus,HelophorusstrigifronsenHelophoruspumilioendemuggenTrissocladiusspec,enMochlonyxculiciformis. Enkelesoortenwijzenopeenzwakzuurkaraktervanhet
water.
Demonsters 118en119betreffengreppelsincultuurland;de
specifiekeengevoeligesoortenzijnhierdanookschaarser.
Opdepunten 113en115treedtlichtestromingensterke
roestvormingop.vooralmonster 113bevatenkelesoortendie
opkwelenlichtestromingduiden.Hetloopjelangshetpopulierenbosnr.107(monster 114)stroomtmatigsnel;erisook
roestvorming.Hoewelzichhierineenaantalkwel-enstromendwater-soortenbevinden,isdestorendeinvloedvanhet
cultuurland indeomgevingaandesoortensamenstellingte

142 -

zien.Debennslootisterplaatsenietvolledigbemonsterd.
Uitdebeschikbaregegevensvandegeheleberrasloot(tabel5)
blijktechter,dateensoortenrijkefaunaaanwezig is.DergelijkelevensgemeenschappenwordeninNederlandsteedsschaarser.TotdemeerbijzonderesoortenbehoortdewantsHebrus
ruficepsruficeps.Bovendien isdeinNederland zeldzameGerrisrufoscutellatuswaargenomen.Hetgeheelmoetgerekend
wordentotdezeergoedeNederlandseslootlevensgemeenschappen.
Napeilverlaging zaldelevensgemeenschapvantemporairewaterenzichslechtsfragmentarischhandhaven,zoalsreedsop
pag.9isvermeld.Desoorten,diekarakteristiek zijnvoor
temporairwaterendieookhogeeisenstellen,zullengeen
gelegenheid krijgenomhunlevenscyclustevoltooien,wanneer
degreppelsslechtskortetijdperjaarwaterbevatten,juist
dewatalgemenereenmindereisenstellendesoortenzullen
zichkunnenhandhaven,bijvoorbeeldsteekmuggenvandegeslachtenAëdesenCuliseta,larvenvandekeverMicrocara
testaceaeneenaantalnietindetabelgenoemdebegeleiders.Ookzullendekwelindicatorenverdwijnen.
Afgezienvanhetvervallenvandeinternationalebetekenis
zaldegemeenschapindeverdrogingsgebiedenslechtsarmontwikkeldzijnendusinklasse2of 1 vallen.Eenuitzonderinginditopzichtvormtdenattegriendtennoordenvande
Aa (kavel11),waarbijsluislokatieopkm111 (eneenlichte
verdroging)eenredelijkrijkelevensgemeenschapvantemporairewaterenteverwachtenis.
Despecifiekerijkegemeenschapvandebermslootzalzichbij
sluislokatie 109,2nietkunnenhandhaven,doordathijveel
langer zaldroogvallendannuhetgevalis.Erzullenzich
enkelenietveeleisendesoortenvantemporairewaterenvestigen.Bijsluislokatieopkm111zalzichbovenstroomsvande
sluiseenlevensgemeenschapvanpermanentwaterontwikkelen.
Indiendeinvloedvanhetoostelijkergelegencultuurlanden
vanwegenzoutbeperktworden,kanditeensoortenrijkegemeenschapvaneenschaarstypeworden.
3.Amfibieën (onderzochtin1983én 1984),ziekaartbijlage
20.
Veelamfibieënmakengebruikvantemporaire,ondiepewateren
omzichvoortteplanten.Opdeverspreidingskaartvande4
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aangetroffensoorteniseenconcentratietezienindeoostelijkepartenvandebermsloot.Redenhiervaniswaarschijnlijkeentraditioneleaanpassingaaneengunstigvoortplantingsmilieu.
Uitwaterstandmetingen injunienjuli 1983bleekdatdeze
delenvandebermslootnietuitdrogen,zelfsnietineenzeer
drogeenwarmejulimaand.Mogelijkisditdeinvloedvan
kwelwater.Opdemeesteandereplaatsen,uitgezonderddeoude
Aa-arm,droogdehetwater in1983opindeeerstedecadevan
juli.VoorKleinewatersalamanderenGroenekikker isditeen
succesvollevoortplantingbeperkendeofzelfsverhinderende
factor,vanwegehetrelatieflatemetamorfoserenvandelarven.GewonepadenBruinekikker zijninditopzichtminder
kwetsbaar,envertoneneenruimerespreiding inhunpaaiplaatskeuze.Tochwerddehoofdmootvandezesoortenop
slechtsenkeleplaatsengevonden:deoostelijkepartenvande
bermsloot (Gewonepad 175vande200"paar",Bruinekikker45
vande240"paar")en:deoudeAa-arm (Bruinekikker 85van
de240"paar").Hetpaaienvaneenzeergrootaantalpadden
opéénplaatsiskenmerkendvoordesoort.Hetmerendeelvan
deGroenekikkersbetrofdeKleineGroenekikker (Ranalessonae),demeestopeenlandlevenafgestemdevandedrieGroene
kikkersoorten.DeMiddelsteGroenekikkerwerdook inenkele
gevallenvastgesteld,dezeisnietuitgesprokenaanwaterof
landgebonden.IndeoudeAa-armwerdenin198430roepende
mannetjesgeteldtegen80indeoostelijkepartenvande
bermsloot.in1983kondeAa-armwegensdoorstromingvanAawater inverbandmetstuwbouwwerkzaamhedennietnauwkeurig
wordenonderzocht.Mogelijkwasdesituatiein1984nogniet
geheelhersteld.
VandeKleinewatersalamanderwerdenslechts2vrouwtjesgevangeneneindjunilarvengevonden,desoortkomtlangshet
kanaalinoostelijkeenvervolgenszuidoostelijkerichting
vrijwelcontinuindebermslootvoor,vergezelddoordeKamsalamanderdieteHeeswijknietwerdwaargenomen.
Alsterrestrischmilieuzijnhetcomplexvannattegrienden
enElzenbroek tenzuidenvandeAaendegriendentennoorden
vandeAavangrootbelang.
4.Vogels (ziebijlage21en22)
Bijlage22geefteenoverzichtvanallezekereenwaarschijnlijkebroedvogelsoorten.Soortenwaarbijvaneenpositieve
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relatiemetvochtigmilieusprakeis,zijnmeteen+inde
kantlijnaangeduid.Detabelisgesplitstinlandgoed (met
ingeslotencultuurland)enagrarischopengebied,voor70%
grasland.
Bebostgebied.
Hetzodichtnaastelkaarvoorkomenvanhoogopgaand,deels
oudloofbosvanEikenPopulier,enlagergelegenvochtigeof
nattegriendenenElzenbroekmetpermanentwater indeAaen
deoudeAa-arm,brengtuiteenlopendevogelgemeenschappenbij
elkaar.Echterdoordekleineoppervlaktenenhetontbreken
vangevarieerdopgaandloofbosenechtmoeraszijnzowelde
vogelgemeenschappenvanoudloofbosalsookdievanvochtig
broekbosnietoptimaalontwikkeld.
Zoalsteverwachtenblinkenenkelejuistbijovergangssituatiesgebatesoortenuit,alsbelangrijkstedeNachtegaal.Van
drieaanvochtigterreingebondensoorten,Sprinkhaanrietzanger,Bosrietzanger enKleineKarekiet,alsmedevandeNachtegaalwerdeenverspreidingskaartgemaakt.DeHoutsnipkan
nietinkaartwordengebrachtomtechnischeredenen.Het
staatvastdat3verschillendemannetjeshetgebiedbezochten
tijdensbaltsvluchten,maarvanontmoetingenmetvrouwtjesis
nietsgebleken (3waarn.),integenstelling tothetWijboschbroek.Mogelijk ishetterreinvoordeHoutsnipmeervoedselbrondanbroedterrein.
Na_peilyer
j^aging.
Bijlagergrondwaterpeildroogthetgebiedeerder inhet
voorjaar uit,waardoordegreppelsmindergeschiktworden
voorHoutsnippenfoerage.Tevenszaldedoorverschilin
vochtigheidveroorzaaktevegetatie-afwisselingminderuitgesprokenzijn,waardoordedichtheidvanm.n.Nachtegaalzal
teruglopen.Komthetzoverdatdegriendculturesverdwijnen,
danwordtookdeinNederlandvrijschaarseSprinkhaanrietzangergedupeerd.Hetdrogereoudeloofboskanbuitenbeschouwinggelatenworden;dehieraangebondenvogelsoorten
zullenzichgoedhandhaven.
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Agrarischg_ebied.
Hetonderzochte cultuurland bleek vangeringe ornithologische
kwaliteit.Echt natgrasland bevond zichalleen inde uitersteoosthoek enhier waren 5hagrasland eengunstige uitzondering op het totaleoppervlak (er bevonden zich 5p.kievit,
1p.patrijsen 1p. steenuil).De kenmerkende Veldleeuwerik
enGraspieper ontbrakengeheel.
Napeilverlaging zalhet agrarisch land eennog armer beeld
opleveren.
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SAMENVATTING
Hetonderzoekgebiedomvateentientalverspreidebosjes,twee
oudeAa-armeneneeninafzonderlijkecompartimentenverdeeldebermsloot.Enkelebosjesendebermsloothebbeninvelerleiopzichteenvrijhogenatuurwaarde,eenanderdeelvande
bosjesisverdroogdengeëutrofieerd.VanbijzonderebetekenisiseenpopulatievandeKamsalamander;dezedierenpaaien
indebermslootterhoogtevandebosjes8en9.
Doorinvloedvandekanaalverruiming zaldewaardevande
bosjesendeAa-armennauwelijksveranderen.Debermslootzal
echter zijnhogewaardenverliezen,indienhierdoorovertolligwaterzalwordenafgevoerd.
LIGGING
TussendeAaendeZuid-Willemsvaartligtterhoogtevan
HeeswijkenDinthereenhalf-opencultuurlandschap,behorend
totdegemeenteSchijndel (kanaalkm 106-110).Het
natuuronderzoekheeftzichbeperkttotdehiergelegen
bosjes,opbijlage 11genummerdvan 1tot10.
LANDSCHAP
Hetlandschapisinhetonderhavigegebied zeergevarieerd.
Opengedeeltenmetopvallendeagrarischebebouwingzijn
schaars.Depolulierenplantagesenmoerasbosjesgevensommige
deleneengeslotenkarakter.PlaatselijkzijnnahetnormaliserenvandeAarond 1940dodearmenblijvenliggen.
Dehoogteverschillen zijngering,zodathetgebiedopde
meesteplaatsennietalseenbeekdalwordtervaren.Ookin
destroomrichting (vanzuidoostnaarnoordwest)bedraagthet
vervalslechtsongeveer 11/2mop4km.
BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland,blad45oost,bestaatde
bodemterplaatsevandebosjesvrijweloveraluitbeekeerdgronden,bestaandeuitlemigfijnzand.DichterbijdeAa
wordendezeafgewisseldmetenkeerdgronden.Alleeninhet
uiterstenoordwestenkomenleek-/woudeerdgrondenvoor,bestaandeuitzandigeleem.VolgensonderzoekvandeRijksGeo-
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logischeDienstisdeleemlaag indebovenste 1,2mop
diverseplaatsenmeerdan0,5mdik.Opandereplaatsenis
echterminderofgeenleemaanwezig.Veenvanenigebetekenis
komtblijkensditonderzoeknauwelijksvoor.
WATERHUISHOUDING
Hetonderzoekgebied ligtbinnenhetAadalenopderanddaarvanenisbijdenormalisatievandeAarond 1940meerof
minderontwaterd.DeBodemkaartvànNederland (StiBoKa,1976)
geeftvoordelagedelengrondwatertrapIIIaan,voorde
bosjesnabijhetkanaalV.UitdeRWS-gegevensblijkt,dat
potentieelkweloptreedt.
Debermslootismomenteelverdeeld ingescheidencompartimenten,waarvaneenkleingedeeltewaterafkanvoerenende
overigedelenalleenfungerenalszaksloot.Kennelijkishier
sprakevankweluitdeZuid-Willemsvaart.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenvindt men
inbijlage 12.Hierinkomtdebetekenisvandebosjesvoorde
verspreidingvanorganismenniettotuiting.Hoeweleenaanzienlijkdeelvandebosjesdroogofverdroogd is,zoubestuderingvanmindervochtgevoeligeorganismenwaarschijnlijk
nietveelhogerenatuurwaardenopleveren.Wélzijnwaarschijnlijkhogerepotentiesaanwezig,dieinhetonderzoekresultaatnietvoldoendetotuitingkomen.
Vegetatie
Inhetgebiedliggeneenaantalkleinebosjes,waarinbijna
overalpopulierenstaaningeplant.Zezijnveelalverdroogd
enhebbenvaakeengestoordebrandnetelrijkeondergroei.
Delenvanbosje4,6,7,8en9hebbeneenondergroeivanhet
Elzen-vogelkersverbond.Bosje7,8en9hebbeninhet
voorjaar zelfseenuitbundigeanemonenvegetatie.Bos7is
verstoorddoorwoon-envakantiebestemming.
TweeoudeAa-armeninditgebiedvertegenwoordigenvegetatiekundigweinigwaarde.Debermslootisplaatselijkvangroot
belang.
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Aquatischemacrofauna
Omdatdemeestebospercelendroogzijn,komternietofnauwelijksaquatischemacrofaunavoor.Slechtsenkelegreppels
voerenindewintermaandenwater;delevensgemeenschapis
daarnietrijkontwikkeldenerzijnduidelijkeeutrofiërende
invloedenvanuithetcultuurland.Wélzijnkwelindicatoren
waargenomen.
DeoudeAa-armenhebbeneeneutroofkarakter.
Devanelkaargescheidendelenvandebermslootbevatten
soortenrijkelevensgemeenschappen,kenmerkendvoorvrijvoedselrijkwatermeteensemipermanentkarakter.Dittypelevensgemeenschappen isdelaatstedecenniasterkachteruitgegaaninonsland.Opveleplaatsenissprakevankwel.
Amfibieën
OpenkeleplaatseninofnabijdebosjeskomenpaaigezelschappenvanBruinekikkerenGewonepadvoor.Debermsloot,
vooralhetoostelijkedeeldaarvan,isvooramfibieënvan
bijzondergrotebetekenis.In1983werdengroteaantallen
KleinewatersalamandersenvrijgroteaantallenKamsalamandersaangetroffen.Bekendis,datdezehierreedsvelejaren
paaien.
Naastdegeschiktheidvandebermslootishierbij deaanwezigheidvanterrestrischbiotoop(bosjes)vanbelang.De
nauwkeurigeliggingvandevastgesteldepaaiplaatsen isweergegevenopbijlageW5vanhetrapportWijboschbroek.
Vogels
Eendeelvandebosjesisvanbelangvoordesoortenvanhet
broekbos,metnamedeNachtegaal.Vandezesoortbroeddenin
1983:inbosje 11p.,bosje51p.,bosje72p.enbosje8
3p..DeSprinkhaanrietzanger werdalleenin1981vastgesteld
(bosje 1),deHoutsnipfoerageertwélinhetgebied,maar
broedtervermoedelijkniet.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
HetprofielvandeZuid-Willemsvaart zalaandeoverzijde
(zuidzijde)wordenverruimd.Dehuidigesluisnr.3komtte
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vervallenendenieuwesluis"Schijndel"zalverderstroomafwaartsgebouwdworden (bij km109,2ofbijkm111).Alleen
bijdeeerstgenoemdesluislokatiezalbosjenr.1verdrogen;
derestvanhetgebied zalbijbeidesluislokatiesvolgens
bijlage5en6verdrassen.
Behoudensnaderoverleg zaldeverdrassingdoormaatregelen
wordentegengegaan.Debermslootzalhiertoewaarschijnlijk
nietverbreedhoeventeworden,maardecompartimentenzouden
daarbijmetelkaar inverbindinggebrachtworden.Doorde
sterkedoorstromingendeveranderdewaterkwaliteitzalde
bermslootdanvankarakterveranderen.
DeHeeswijksebrugzalwordenvervangendooreenhogebrug.
Hetviaductzalbosje 1rakelingspasseren.Verdereveranderingeninhetwegenpatroonzullennietoptreden.
VERANDERINGENVANDENATUURWAARDEN
Gezienhetbovenstaandemoetwordenaangenomen,datvoorde
meestebosjesnauwelijksveranderingenoptreden.Indeaande
bermslootgrenzendebosjes (nrs.2,3,4,8,9en10)iseen
zeerlichteverdrassingnietuitgesloten.
Eengetalsmatige inschattingvandenatuurwaardennadekanaalverruimingvindtmeninbijlage 12.Indienindeoostelijkedelenvandebermslootminderwijzigingenoptreden,
zullendegevolgenvandeingrepenhierwellichtminderdesastreuszijndanisaangegeven.Hiertoezoudendeontwikkelingenook indetoekomstmoetenwordengevolgd.
Vegetatie
Alsbosjenr.1lichtverdroogtzalhierweinigschadeoptreden,omdatdevegetatievanhetbosjemaareengeringewaarde
vertegenwoordigt.Indeoverigebosjeswordengeenveranderingenverwacht.
Debermslootzalbijgroterewaterafvoerengroterevoedselrijkdomzijnhogenatuurwaardeverliezen;hetsterkstinde
westelijkedelen,waardeaanvoerhetgrootstzalzijn.
Aquatischemacrofauna
Hiervoorgeldthetzelfdealsvoordevegetatie.Inbosjenr.1
werdgeenaquatischmilieuaangetroffen.Degehelebermsloot
zalhetkarakter krijgenvanpermanenteutroofwater.
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Amfibieën
Debermslootzalvrijwelongeschiktwordenalspaaiplaats
vooramfibieëndoordestroming,deonderhoudswerkzaamheden
eneventueleprofielwijzigingen.
Vogels
Voordevogelwereld zijngeenveranderingenteverwachten.
MAATREGELEN
Vooraldeoostelijkedelenvandebermslootzoudenzomogelijkvangroteveranderingengevrijwaard kunnenwordendoor
dedoorvoervanwatertebeperkenofzelfsalhetwateroostelijkvanDeKnookersnaarhetnoordenafteleiden.
Hoewelhethandhavenvaneensuccesvolleoudepaaiplaatsaltijddevoorkeurverdientbovenhetaanleggenvaneennieuwe
(waarvanhetsuccesnogmoetwordenafgewacht),ishetzeer
gewenstinditgeval (ook)uitteziennaarnieuwelokaties,
waarsalamanderszoudenkunnenpaaien.Behoudvande
populatieismetnamevoordeKamsalamander belangrijk
(Zuiderwijk,1984).Aangezienhetkanaaleenaanzienlijke
barrièrevormt,kunnenhetbestmogelijkhedenaanbeide
zijdenvanhetkanaalwordenoverwogen.Hetverdient
aanbevelingnategaanofinparticulier terreinter
compensatiepoelenkunnenwordenaangelegd.
NADEREBESPREKINGVANDEGEGEVENS
Debosjesinditgebiedzijngenummerdvan1tot10(ziebijlage11).VerderliggenerinditgebiedtweeoudeAa-armen
eneenbermslootdieplaatselijkvanbetekenisis.
1. Vegetatie
Bosje_J_:eenpopulierenbosopgrondwatertrapIIIenV,zonder
eenontwikkeldestruiklaag,maarwelhierendaareen
struik.Dekruidenondergroei issterkgestoordenbestaat
voornamelijk uitsoortenvandeArtemisieteaklasse.Inhet
westentegenditbosaanligteenwilgengriend,diekennelijk
delaatstejarensterkverdroogd is,getuigehetzeerabun-
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dantvoorkomenvanCalamagrostiscanescens,PhalarisarundinaceaenUrticadioica.Verder komenernogwatnatteruigtkruidenvoor.Hetwordtbegraasddoorschapen.
Bosje2:eenpopulierenbosjemeteenArtemisieteaondergroei
methierendaarnogeenenkelAlno-Padion-element.Langsde
slootjeslangshetbosgroeitwatnatteruigtmetweinignatuurwaarde.
Bosje3:jongeenoudepopulierenaanplantmeteengestoorde
ondergroei.Erlangsenerdoorlopenslootjesmeteenvochtigeruigtvegetatie.
Bosjje_4:hetnoordelijkebosiseenpopulierenaanplantmet
eenAlno-Padioneronder (hakhout).Aandenoordzijdestaat
eenrijoudeknotwilgen.Hetbosstaatoprabatten,degreppelserinzijnechterdroog.Hetgrootstegedeeltedatopde
kaartalsbosstaataangegeveniseenpopulierenboomweide.
Bosjje5^:eenpopulierenaanplantmetalsondergroeieenwilggriend.Dekruidlaag isgestoordenbestaatvoornamelijkuit
soortenuitdeklassederArtemisieteaenRubus.
OudeAa-armbijbosje6:dezeAa-armgrenstaaneenmaïsakker,iszeereutroofenbevatweinigvegetatie.Langsderand
heeftzichlangsdeboszijdeeenarmFilipendulionontwikkeld.
Bosje^6_:tegendeoudeAa-armligteenpopulierenbosoprabatten,degreppelszijnechtergeheeldroog.OnderhetpopulierenbosstaateenstruiklaagvanhettypeAlno-Padion,de
kruidlaag isechtergestoord,erstaatveelUrtica,Galeopsis
enCalamagrostiscanescensenhetisvooraldichtgegroeidmet
Rubus.
Aandeoverzijdevandewegligthetbosjeopeenperceeldat
alopdekaartvan 1830alsbosstaataangegeven.Hetbestaat
uiteenverwaarloosdhakhoutmetdesoortenAlnusglutinosa,
PrunuspadusenFraxinusexcelsiorwaarinopgaandeeikenen
populierenstaan.Dekruidenlaag isdievaneendrogertype
Alno-Padionvegetatie (bg.Deschampsiacespitosa CircaeoAlnion ) .
Bosje^ Ij ditcomplexbestaatuitboswaartussenenwaarlangs
delenvaneenoudeAa-armliggen.Hetbosisalscaravanterreiningebruikenhierendaar zijnerprivétuintjesin
aangelegd.HetisvanoorsprongeenAlno-Padionvegetatiedie
alshakhoutingebruik isgeweest.Hetisnusterkverdroogd.Eendeelisbegroeidmetopgaandeiken-berkenbos.
OveralinhetterreinstaatAnemonenemorosa.Eendeelvande
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oude Aa-arm isverland toteenhoogopgaand rietmoeras,echter
door een hoog hekomgeven,waardoor wede waarde niet hebben
kunnenvaststellen.EendeelvandeAa-arm isalsprivé-zwembad ingebruik ende rest ligt tegen een zwaar bemest cultuurland,met een randbegroeiingvanGlyceriamaxima,Phalarisarundinaceaen Phragmitesaustralis.
Aandewestzijde vandeweg ligtook eenAlno-Padionbosje,
ook hier vinden we Anemone nemorosamaar verder isdeondergroei erg gestoord.
Bosjje8^:ook dit perceel staat alalsbosperceel in 1830op
de kaart.Het iseenpopulierenbosmet eenAlno-Padionondergroei,geëxploiteerd alshakhout.Hethele bos isbegreppeld,
maar dezegreppels zijnvoor hetgrootste deeldroog.Opde
drogeredelen staatookveel berk eneik alshakhout.De nattere delen zijn ietsruiger vaakmetveel braam. Anemone
nemorosa en Ranunculus ficaria zijndoor hethele bosdominant aanwezig.Ook Polygonatummultiflorum komtveelvoor.In
hetnoordoostelijke deel ishet hakhoutomgezet ineenboomweide,waar nog welvooral rond deoude stompenveel anemonen
staan.
Dezevegetatie isonder tebrengen bijde basisgemeenschap
Anemone nemorosa

Circaeo-Alnion ,het type 4uitdeWij-

boschbroekkartering.
JËP-ËJfLiL:P ° P u l i e r e n k ° s met eenweinig gestoorde vrijdroge
Alno-Padion ondergroeimet Anemona nemorosa,behorend totde
basisgemeenschap Anemone nemorosa

Circaeo-Alnion

Bosje^10;populierenbos zonder struiklaag met eenArtemisieteaondergroei eneenenkelenatteruigtesoort.
Bermsloot:vooraldedelenvandebermslootdie langsnatuurterreintjes lopen zijnvaakmooi ontwikkeld. Ze zijnweinig
ruigmet zeer bloemrijke kantenmet soorten uitde Molinietaliamaar ook soorten alsJuncus subnodulosus,Carex nigra
(Parvocaricetea) en Carexvesicaria. Inhetwater zelf staat
opveelplaatsen Charavulgaris subsp.crassicaulis en Chara
globularisen naast Alismaplantago-aquatica ook Alisma
lanceolata.
Veranderingen nade kanaalverruiming
Sluislokatie op 109,2km
Alleenhetwestelijke bosje (1)ligt ineengebied datongeveer 5cmverdroogt inhetvoorjaar.Daar ditbosje quavege-
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tatieweinig waarde vertegenwoordigt en alvoor een groot
deelverdroogd iszalditweinig schadeopleveren.Alleanderegebieden liggen ineenverdrassingsgebied, zij zullen dus
weinig schadeondervinden,alsweaannemendatde verdrassing
door tegenmaatregelen teniet zalwordengedaan.
Debermsloot echter zal inhetverdrassingsgebied waarschijnlijk doorgetrokken eneventueelverbreed worden.Dedelen van
deze bermsloot langsennabijnatuurterreinen vertegenwoordigenvaak eenhogewaarde,deze zullen,doordat zewater gaan
afvoeren enookeutrofer worden,inwaarde achteruitgaan.
Slui^loka-tJ^opJ_1J_km
Bijdeze sluislokatie liggen alle bosjes inhetverdrassingsgebied.Debermsloot zalweer netalsbijde sluislokatie op
109,2kmextrawater gaan afvoeren waardoor deze zijn hoge
natuurwaarde verliest.
2. Aquatischemacrofauna
I)e_hjaidig_e__natuurwaa£den
Demeeste percelen zijndroog.Eenaantal ervan zijnbegreppeld,waaruit blijkt dat "vroeger" dewaterstanden hoger geweestmoeten zijn.Slechtsenkelegreppelsvoeren indewintermaanden water of zijnmodderig. Demacrofaunalevensgemeenschappen zijnniet rijk;er zijn relatief weinig soortenkarakteristiek voor temporair water.Enkele soortendie inhet
Wijboschbroek opveelplaatsen voorkomenontbreken hier (bijvoorbeeld devedermuglarve Trissocladius brevipalpis,hetkevertje Helophoruspumilioende slakAnisus leucostoma).
Daarentegen zijn enkele soorten aangetroffen dievanuit het
cultuurland afkomstig zijnenniet intemporair water inbospercelen thuishoren (metnamedevedermuglarven Chironomus,
Cricotopusen Paratanytarsus).
Inenkelegreppels ligteendikke zwartemodderlaag opdebodem enbevindt zicheendik algenpakket inhetwater.
EenoudeAa-arm heefteen zeervoedselrijk karakter,met
soortendie inNederland algemeenvoorkomen.
De bermsloot bevat een soortenrijke levensgemeenschap karakteristiek voor semipermanent tamelijk voedselrijk water.Dit
type levensgemeenschap isde laatste jaren achteruitgegaan.
Alleen inheeldroge zomers zakthetgrondwaterpeil beneden
degreppelbodem. In sommigedelenontbreken de temporaire
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soortenenkomensoortenvoordiekorteperiodenvandroogte
kunnendoorstaan (deslakRadixperegraendekeverHydroporusdorsalis).Inanderedelenvandebermslootkomenweer
welenkeletemporairesoortenvoor (zoalsdeslakStagnicola
glabraendekeverHydroporusnigrita).Opdiverseplekkenis
kwelwaargenomen.
Veranderingvannatuurwaardenbijkanaalverruimingmetsluis
Schijndelopkm109,2
IndiendesluisSchijndelbijkm109,2komtteliggenzalhet
freatischvlakbijperceelnr.1'szomersca8cmen 'swintersca 10cmdalen.Inditperceelisechtergeenaquatische
macrofaunalevensgemeenschapaangetroffen.Bijdeoverige
percelenissprakevanstijgingvanhetfreatischevlakzowel
indezomeralsindewinter.Alsgevolghiervanzalde
watervoerendeperiodevandegreppelslangerworden.Ditis
voordiversesoorten,dieeenlangerewatervoerendeperiode
eisengunstig.Deeutrofiërende invloedenvanuitcultuurland
zullenwelblijvenbestaan,daaromzullenechtveeleisende
soortenhierhoogstenstijdelijkdegreppelsbevolken.
Indienmaatregelentegenverdrassingwordengenomenvervalt
devoordemacrofaunagunstigeinvloed.
Hetfreatischvlak zalindebuurtvandebermslootindezomer inhetwestenmeerdanca15cmeninhetoostenca 1015cmstijgen,indewinter inhetwestenmeerdan15cmen
inhetoostenca 10-15cm.Ditheeftalsgevolgdatde
bermslootpermanentwatergaatvoeren.Desoortenrijkdomzal
groterworden,maarvoornamelijkbestaanuitalgemeenvoorkomendesoorten.Detemporairesoortenzullenverdwijnen.
Veranderingvannatuurwaardenbijkanaalverruimingmetsluis
Schijndelopkm111
IndiendesluisSchijndelbijkm111komtteliggenzalhet
gehelegebiedtussendewegHeeswijk-SchijndelenVeghelverdrassen.VooraldichterbijdeZuid-Willemsvaart isdezeverdrassing sterkerdanbijdelokatiebijkm109,2.
Inprincipeishierhetzelfdeverhaalvantoepassingalsbij
desluislokatiebijkm109,2.Ookhiergeldtdathetpositieveeffectvanverdrassinggeheelofvrijwelgeheeltenietgedaankanwordendoortegenmaatregelen.
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3. Amfibieën
InaansluitingoplandgoedHeeswijkwerddebermslootsystematischbemonsterdengekarteerd.Deresultatenhiervanzijn
weergegevenopkaartbijlageW5vanhetrapportWijboschbroek.Hetachterliggendcultuurlandende 10bosjeswerden
steekproefsgewijsonderzocht,evenalsdeAabroekenbij
Veghel.Binnendezonevan1 - 1 1/2kmvanhetkanaalwerden
inapril1983overeenlengtevanruim3kmsloteninhet
cultuurlandafgelopen,waarvanruim2kmtenzuidenen1km
tennoordenvandeAa.
Resultaten
InhetAadalwerddeBruinekikkerregelmatig inkleinaantal
( 1 - 3 eiklompenperplaats)vastgesteld.IneenkleinemoeraspoelbijDintherenindeAabroekenwerdengroterepaaigezelschappengevondenvanresp.13en20eiklompen (voornoemde
poelwerd inaugustus 1983gedemptmetpuin).Gewonepadden
werdenslechtsopéénplaatsingrotegetale (meerdan
50paar inbosje7)vastgesteld.GroenekikkersenKleinewatersalamanderszijnuitsluitend indeAabroekenwaargenomen,
beideingrootaantal:tientallenKleinewatersalamandersen
40roependeGroenekikkermannetjes.
Dehoogstewaardenliggenoostelijkopdittraject.Derelatiemetdebosjeswerdnietgoedonderzocht.
Bermsloot.Integenstellingtotdesituatiebijlandgoed
HeeswijkkomenBruineenGroenekikkerweinigenGewonepad
inhetgeheelnietindebermsloottussenHeeswijkenVeghel
voor.Opvallend ishetgespreidevoorkomenvandeKleinewatersalamanderendatvanKamsalamanders (±20paar)oostelijk
vanLaverdonk (km108).Beidesalamandersoortenvindenhun
hoogtepuntrondkm107bijdebosjes8en9 (Kilsdonk/De
Knookers).Westelijkvankm108werdenuitsluitend larvenvan
Kleinewatersalamandersaangetroffen.Deliggingvandepaaiplaatsenkanzondermeer inverbandgebrachtwordenmetde
kwaliteitenvandebosjes8en9.Dezebosjesvormeneengeschiktterrestrischmilieuvoorsalamanders.
^ewlgen_van_djeJ^anaalverruiming
Zowelbijsluislokatieopkm109,2alskm111zalverdrassing
optreden.Doordetegenmaatregelenzaldezeechterwaar-
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schijnlijk zógering zijn,datdegevolgeninhetcultuurland
endemeestebosjesvermoedelijknietmerkbaar zullenzijn.
Defunctievandebermslootalsdoorvoerendewaterloopheeft
echtergrotegevolgenvoordedaarlevendeamfibieën.Onderhoudswerkzaamheden,wijzigingenvanhetprofielendevooral
inhetvroegevoorjaar teverwachtenstromingmakendebermslootvrijwelgeheelongeschiktalspaaiplaatsvoorsalamandersenandereamfibieën.
Maa.t£egelen
MetnamedeKamsalamanderbevindtzichinNederland ineen
kwetsbarepositie (Zuiderwijk,1984).Versterkingvandeaan
deoverzijdevanhetkanaallevendepopulatieinhetWijboschbroek isdaaromvangrootbelang.Hetblijftechterzeer
wenselijkdoordeaanlegvanenkelepoelenookaandenoordzijdevanhetkanaaleenpopulatietebehouden (KilsdonkKnookers,km106,8- 107,3).
Vogels
Opdittrajectwerdenalleende 10bosjesonderzochtenniet
hettussenliggendecultuurland.
Doordegeringeoppervlaktenenderelatiefveel optredende
randsituatiesvertoontdevogelbevolkinghierovereenkomsten
metdievanlandgoedHeeswijkenvakKinhetWijboschbroek.
Doordeonderlingeafstandenvormendebosjesgeenechteeenheid.Hierdoor zijnmetnamevoordeHoutsnipslechtsenkele
vandezebosjesvanbelang.BaltsvluchtenvanmannetjesafkomstiguithetWijboschbroekvoerenzeldenoverhetkanaal.
Waarnemingenhiervanbijdebosjes1, 2, 3en5duidenopeen
mogelijkbelangvandezebosjesalsvoedselgebied;broeden
lijktonwaarschijnlijk.
Nachtegalenbroedeninviervandetienbosjes:bosjenr.1
(1p . ) ,nr.5 (1p.),nr.7 (2p.)ennr.8 (3p.).Doorde
kleineoppervlaktenzijndedichthedennietbetrouwbaaruit
tedrukkeninaantalparenper 10of 100ha.
DeSprinkhaanrietzanger werd in1981inbosje 1vastgesteld,
maarontbrak in1983.
Opgrondvandezewaarnemingenkunnendebosjes1,5,7en8
inwaarderingsklasse 2,deoverigeinklasse 1ingedeeldworden. Deeventuelefunctievandebosjesalsfoerageergebied
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voorHoutsnippenwerdhierbijnietinbeschouwinggenomen.
Bijsluislokatieopkm109,2isindezomer inbosje 1een
geringeverdroging teverwachten;dezezalgeenwaardeverschuiving indeavifaunaveroorzaken.Deeventuelelichte
verdrassing ineendeelvandeoverigegevallenzalookniet
indeavifaunamerkbaarzijn.
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SAMENVATTING
HetWijboschbroek omvat eenvrij uitgestrekt complex van bossen (338ha)met ingeslotencultuurland.Aspectbepalend isde
populierencultuur,maar daarnaast komen ook eikenbos,griend
ennaaldhout voor. Demeeste bossen liggenop rabatten. Inde
bodem iseen laag Brabantse leem aanwezig,dievanwest naar
oost zandigerwordt.
Het zuidoostelijkgedeelte ishoger gelegen enhetgrondwaterpeil ligt hier inhet algemeendieper onder hetmaaiveld
(GtV,V*,VI)dan inhet natterewestelijkedeel (GtIII).
Inhetgehelegebied is kalkrijk (lithogeen)grondwater aantoonbaar,maar inhetwesten isde kweldruk wat hoger enover
eengroter deelvan het jaar aanwezig dan inhetoosten.
Indien sluis Schijndelwordtgebouwd op km 109,2zal inhet
westelijk deel over eengrootoppervlak verdroging optreden,
bij sluislokatie op km 111,2blijftdeverdroging beperkt.De
nattevegetaties van het ELzenvogelkersverbond lijden inhet
eerstegeval ernstige schade,o.a.omdat bepaalde vegetaties
(type7 en 8van bijlageW 1)vrijwel nietbuiten hetverdrogingsgebied voorkomen.Bijde aquatischemacrofauna is sprake
van een nationaal en internationaal gezien zeer zeldzamelevensgemeenschap. Deze is inhetwestelijkeenmiddelste deel
van hetWijboschbroek bijzonder soortenrijk ontwikkeld en zal
bij sluislokatie 109,2zeer zware verliezen lijden.Bijde
amfibieënbedragen deverliezen inditgeval enige tientallen
procenten vande totalepopulaties van hetgebied.Vande
broekbosvogels ishetvooralde Sprinkhaanrietzanger,die
meer dan 30%achteruit zalgaan,terwijl o.a.Nachtegaal en
Houtsnip kleinereverliezen zullen lijden.
Verschuiving van sluis Schijndel naar km 111,2 brengtdeverliezen terug tot indemeeste gevallen enkele procenten van
het totaal.Daarnaast treedtdan nog eenvergelijkbaarverliesopdoor het ruimtebeslag van hetverbrede kanaal enhet
nieuweviaduct.*
Eenoverzicht vande natuurwaarden endeveranderingen daarin
vindtmen inbijlage 10.Deeventuele gevolgen vanverdrassing zijnhier buiten beschouwing gelaten,omdat nog niet is
vastgelegd, inhoeverre verdrassing doormaatregelen van het
Waterschap zalworden tegengegaan enomdat enkele ongunstige
gevolgenmoeilijk zijn inte schatten. Overigens zoueen

* Inverband metde aanleg van het spuikanaal (zienoot op
pag. 177) ishet totale waardeverlies ruim10%
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lichteverdrassing voor denatuurwaarden gunstig zijn.Ookde
verliezendoor verdroging of ruimteverliesvan cultuurland
zijnniet inbijlage 10aangegeven.Deze zijnwélvan belang,
daar het hier toekomstig relatienota-gebied betreft.Aangezienook hetverliesvan een strook eikenbos en enkele kleinereverliezenonvoldoende inde tabel zichtbaar zijn,ligt
hetwaardeverlies bij sluislokatie 111,2nog indegrootteordevan 10%van de totale huidigewaarde.*
De zeer waardevolle biotopen inhetWijboschbroek,diemet
name bij sluislokatie op km 109,2verlorengaan,zijn niet
vervangbaar eldersen zijnookmoeilijk tecompenseren.
Maatregelen omde schade tebeperken kunnengericht zijnop
vermindering vandeverdroging,beperking van hetruimtebeslag enverlegging vandeverbinding Schijndel-Heeswijk. Het
huidige tracévandezeverbinding via De Steeg isvoor denatuur bijzonder ongunstig,zeker wanneer door vervanging van
de brug door eenviaductmeer verkeer aangetrokken zalworden.
Mede inverband metdeaanwijzing vangrote stukkencultuurland alsrelatienota-gebied ishet nuttig er naar te streven
deverdrassing instand tehouden.Ditopvoorwaarde,datrigoureuze tegenmaatregelen door boseigenaren voor kunnenworden.
Natuurbouw ismogelijk inde strook langshet kanaal ten oostenvan De Steeg.Hier doen zichgunstigemogelijkhedenvoor
om te komen toteenwaardevolle vegetatieophet talud vande
dijk.
Ineen bredeondiepeoeverstrook en/of eendrassige strook
langsdedijk kunnen zichbepaalde typen natte levensgemeenschappenontwikkelen,diemomenteel inhetgebied ontbreken.
Indien eendergelijke strook nietof weinig toegankelijk is
zijn ermet name bijzonderemogelijkhedenvoor deontwikkeling vande avifauna.
Verder isvan belang,datvoor deachteruitgang vande amfibieënstand (voornamelijk aande noordzijde vande Zuid-Willemsvaart) compensatie kanwordengeboden door aanleg vanextrapaaiplaatsen (voldoendediepe poelen) inhetWijboschbroek.

* Inverbandmet de aanleg van het spuikanaal (zienootop
pag. 177) ishet totale waardeverlies ruim10%
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INLEIDING
HetWijboschbroek wordt indit rapport naar verhouding beknopter behandeld dandeoverige terreinen.Wegensde bijzondere
natuurwaarden ishier namelijk eenmeer gedetailleerd onderzoekverricht,waarover een afzonderlijk rapportverschijnt.
Daarom ontbreken inhetonderhavige rapport uitvoerigebeschrijvingen,zowelvan landschap,bodem en waterhuishouding
alsvandeverschillende deellevensgemeenschappen.
Bijverwijzing zullenpagina's enbijlagenvan hetafzonderlijkeonderzoekrapportworden aangehaald alsW ...
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LIGGING,OPPERVLAKTE,INDELING
Hetgebied,dathierinzijngeheelwordtaangeduidals"Wijboschbroek",isgelegenaandezuidzijdevandeZuid-Willemsvaart,tussenkanaalkm 111,6en106,indegemeenteSchijndel.Hetonderzoekgebiedwordtaandezuidzijdebegrensddoor
deBaksdijk,Martemanshurk,BroekseWegenOudeDijk (ziede
kaartoppag.165).Hetbosenhoutgewasbeslaateenoppervlak
van338ha.Voorvegetatie,aquatischemacrofauna,amfibieën
envogelsbleekhetbegrip"bosenhoutgewas"nietgelijk,zodatkleineverschillenindegroottevanditoppervlakvoorkomen.
Zoweldeabiotischeomstandighedenalsdenatuurwaardenvertoneninditgebiedeeningewikkeldpatroonmetweinigduidelijkegrenzen,indetekstwordtvaakgesprokenoverhetwestelijkgebied (tenwestenvanDeSteeg),hetmiddengebied (tussenDeSteegendeLobbenhoef/DintherseDijk)enhet (zuid-)oostelijkgebied.Tenbehoevevandenatuurwaarderingwerd
vooralinhetwestenenmiddengekozenvooreenfijnereverdeling,zodattotaal10vakkenzijnontstaan (ziedekaartop
pag.165).Debegrenzingvandezevakkenisopsommige
plaatsenvrijwillekeurig.Erisechtergestreefdnaareen
indeling,waarbijdedelenmetenigszinsovereenkomstige
betekeniszoveelmogelijkbinnenéénvakvallen.Inverband
metdekleinschaligheidendeliggingvansluisSchijndelis
hetwestelijkeenmiddelstegedeelte inkleinerevakken
opgesplitstdanhetzuidoostelijkdeel.
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DEUITGANGSSITUATIE
Hetlandschap
Hetgebiedisbijzondervlak.Hetheltomlaaginnoordwestelijkerichting:hetuiterstezuidoostenligtopongeveer
8,5m,hetnoordwestenop6,5mbovenN.A.P..Deafstandtussenbeideuiteindenbedraagtongeveer5km.Ookindedirecte
omgevingzijndehoogteverschillengering.
Aspectbepalend zijnopdemeesteplaatsendepopulierenbossen
inallerleistadiavanonderhoudenontwikkeling.Vaakishet
struikgewasonderdepopulierenzeerdicht.
Plaatselijkvindtmeneikenbos,griendenvooralinhetzuidoostenooknaaldhout.Boomweiden,graslandenenkeleakkers
liggenmerendeelsverspreid,zodateenzeerafwisselendgeheel
isontstaan.Demeestebossenliggenoprabatten.Degreppels
valleninhetvoorjaarofdezomerdroog.Hetzuidoostelijk
deelisinalleopzichtenhetdroogst,maarookhiervindtmen
natterepercelen.
Debodem
Inhetalgemeengesprokenisdebodemvanhetgebiedrijkaan
leem.Hetsterkstisditinhetwestelijkgedeelte,waarde
meestebossenzijngelegenopLeekeerdgrond:zandigeleem,beginnendopminderdan40cmdiepte.Meernaarhetoostenvindt
menindelageredelenBeekeerdgronden;dezezijninhetgebiedtussenDeSteegendeLobbenhoef ("middendeelvanhet
Wijboschbroek")lemigerdaninhetoosten.Dehogeredelenin
hetoostelijkgebiedwordeninhetalgemeengekenmerktdoor
Veldpodzolgronden.
Bijdeaanlegvandebossenisveelbodemmateriaalvanuitde
greppelsbovenopderabattengebracht.Hierdoor isvaakkalk
naarbovengehaaldenisdekalkrijkdomvandebodemzeervariabel.
Dewaterhuishouding
Hetfreatischgrondwater stroomtongeveervanoostnaarwest,
evenwijdigaandeZuid-Willemsvaart.DegrondeninhetoostelijkdeelvanhetWijboschbroekhebbengrondwatertrapVenV*,
plaatselijkVI,deleekeerdgrond inhetwestenheeftgrondwa-
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tertrapIII.Opdiverseplaatseninhetwestenzijninwinter
envoorjaargrondwaterstandenvanongeveer 20cmonderhet
maaiveldnormaal (bijlageW 16).Ookhierzakthetwaterechterindezomervaaktot1mdiepte.Meernaarhetoostenwerdennietzulkehogevoorjaarsgrondwaterstandenvastgesteld
(bijlagenW 17,18).
Uitvergelijking tussenhetpeilvanfreatischwaterendiep
grondwaterblijkt,datinhetgeheleWijboschbroekpotentiële
kweloptreedt.Inhetwestelijkdeelisdekweldrukechterhogerenisovereengrootdeelvanhetjaardestijghoogtevan
hetdiepewater ietshogerdandievanhetfreatischwater.In
hetoostelijkdeelvanhetgebied isditalleenindenazomer
hetgeval.Ookuitchemischonderzoekblijkt,datinhetgeheleWijboschbroek kalkrijk (lithogeen)wateraanwezig is(pp.w
24vv.).
Metuitzonderingvandegroterewaterlopenenenkelediepe
poelenvallenalleoppervlaktewaterenvrijwelelkjaardroog.
Hetbetreftvooralenigeduizendengreppelsvanzeerverschillendebreedteendiepte,alofnietmethorizontaleafstroming.Hetmomentvandroogvallenligtbij alleofdemeeste
greppelsbinnenéénoftweewekennadathetgrondwater totonderdegreppelbodem isweggezakt.
Dewaterkwaliteitvandeoppervlaktewateren
Degroterewaterlopen (Biezenloop,SteegscheloopenMolenheideseloop)voerenwaterafvangrotelandbouwgebieden,debeidelaatsteookeffluentvande rioolwaterzuiveringsinstallatie
teSchijndel.Ditwaterdringtbijopstuwing indezomerook
eenaantalkleinereloopjesbinnen.
Demeestepercelen zijnminofmeeronafhankelijkhiervan.
Dewaterkwaliteitvandegreppelsisdanafhankelijkvandie
vanhetgrondwater terplaatseenvanhetrottendmateriaalop
debodemvandegreppels.Eenzeerlagezuurgraadwerdvastgesteldingreppelsinnaaldbospercelen (pH3,7-4,2).Elders
ishetwaterlichtzuurtotlichtalkalisch.Waarveelmest
wordtgebruikt,zowelincultuurland alsinsommigepopulierenbossen,blijktookhetoppervlaktewaterduidelijkgeëutrofieerdtezijn.
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De h u i d i g e natuurwaarden
iVlgemeen
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenperdeelgebiedwordtgegeveninbijlage10.Aangeziendevakkenzeerongelijkvangroottezijn (ziekaartoppag.165),komtde
waardepereenheidvanoppervlakniettotuiting inhetaantal
++-en.Mededaaromisindetabelhetaantalhectarenbosper
vakvermeld.
Hetonderzoeknaardeverschillendedeellevensgemeenschappen
heeftuitgewezen,datdenatuurwaarden inhetWijboschbroek
aanzienlijkgroter zijndanverwachtwas (vgl.denotavan
Rijkswaterstaat,1978).Hiervoor zijnverschillenderedenen
aantegeven.Opdeeersteplaatshebbendevochtige
bosgebiedenvóór 1980zowelinonslandalsdaarbuitenweinig
aandachtgekregen,zodatnietbekendwas,waarindewaardevan
dezegebiedeneigenlijkgelegenwas.Daarmeesamenhangendwas
nietbekend,datbijdebeoordeling insterkematerekening
gehoudenmoetwordenmetbodemgesteldheidensamenstellingvan
hetgrondwater.Overigensisheteenvrijalgemeen
verschijnsel,datbijnauwkeurigeronderzoekonverwachte
waardenaanhetlichtkomen.
Dehogewaardeninhetgebiedzijnvooralhetgevolgvande
volgendeomstandigheden:
-debodem^bestaatvooreenaanzienlijkdeeluitBrabantse
leem,dievaakminofmeer totaanhetmaaiveld komteneldersvaakindegreppelsdagzoomt.Ditbodemtypekomtinons
landslechtsovereenbeperktoppervlakvoor.Extensievepopulierencultuur engriendenvindtmeneldersvooralopvollediganderebodemtypen (veen,zand,klei);
- hetoptredenvankweluitdediepeondergrond zorgtvooreen
gunstigekwaliteitvanhetgrondwater.Medeincombinatie
metdebodemgesteldheidendewijzevanbewerking indeafgelopeneeuwenisdekalkrijkdomvandebodemveelhogerdan
indemeesteanderepleistocenegebieden;
-hetgrotetotaaloppervlakvanhetWijboschbroek isongetwijfeldoorzaakvanhetfeit,datveleplant-endiersoorten
zichhierdoordejarenheenhebbenkunnenhandhaven;
-deruimtelijkevariatieisdoordewijzevanbeheerbijzondergroot.Denatuurwaardenhangennauwsamenmetdekleinschaligeextensieveboscultuur.
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VergelijkingmetveleanderevochtigebosgebiedeninNederland
endaarbuitenwijstuit,datdezeinderegelslechtseen
kleindeelvandeinhetWijboschbroekaangetroffenlevensgemeenschappenherbergen.
Inpleistocenegebiedenlijktditsamentehangenmetgeringerekalkrijkdom/inholocenegebiedenmetgroterevoedselrijkdom.Kleineminofmeergeïsoleerdeterreinenkunnenhunsoortenrijkdomverlorenhebben,alofnietdoorstorendeinvloeden
vanbuiten.
Zoalsindealgemeneinleiding (pp.28vv.)wordtuiteengezet,
isnaastdeindetabellenaangegevenwaardenvaaknogsprake
vananderenatuurwaarden.InhetWijboschbroek speeltindit
verband,zoalsoveral,opdeeersteplaatsdesluipende^aftakeling ("salami-effect").Deoecologievansoortenisvaak
onvoldoendebekendombijdedooronsgevolgdemethodeachteruitgangofverdwijnentekunnenaangeven.Nauwkeurigeronderzoekzouookbinnendeonderzochtegroepennogwaardenaanhet
lichtbrengen,dieoverhethoofdgezienzijn.
Watbetreftde^ery^ng_baa£heidkangesteldworden,dathet
Wijboschbroekalszodanignietvervangbaar is.Dithangtsamen
metdegunstigecombinatievankenmerken,genoemdopdevorige
pagina.Hetzalinvelegevallenonmogelijkzijn,verliezen
vanlevensgemeenschappenofsoortenelderstecompenserenvoor
dezelfdelevensgemeenschapofsoort.
Debeoordelingvandenatuurwaardenwordtgebaseerdoponderzoekvanvegetatie,aquatischemacrofauna,amfibieënenvogels.Onderzoekvanandere_groepenvanorganismen zalinde
meestegebiedengeenessentieelanderbeeldopleveren.Inhet
Wijboschbroekmagmenaannemen,datdebijzonderebodemgesteldheideenbijzonderelevensgemeenschapvanbodemorganismen
mogelijkmaaktookbuitenhetaquatischemilieu.Soorten,die
momenteelafhankelijk zijnvandelangdurigehogeliggingvan
hetfreatischvlak inhetwestelijkdeelvanhetgebied,kunnennakanaalverbreding inmoeilijkhedenkomen.Voorbeelden
zijnpaddestoelen,wormen,loopkeversenz..Onderzoekvandeze
endergelijkegroepenzouonsinzienshetnuverkregenbeeld
alleenversterken,maarnietessentieelwijzigen.
Wélmoet,o.a.inverbandmethetvoorgaande,vermeldworden,
datdeeijœnbossenindetabelondergewaardeerdworden.Dit
hangtsamenmethetfeit,dateikeblad inafgevallentoestand
slechtverteerbaar isendaardoorondereikenvaakgeenrijke
bodemfloraen-faunavoorkomt.Anderzijdsvervultdeeikin

- 174 -

Europavoordeterrestrischefaunavaakeensleutelfunctie
(Elton,1966).Deaanwezigheidvanverspreideeikenbossenverhoogtdewaardevanhettotaal,omdathierdoorallerleirelatiesmogelijk zijn.Ditwordtonvoldoende indetabellenaangegeven,omdatlevensgemeenschappenvangroenbladenhout
nietonderzochtzijnen"eikenbos"opzichinNederlandniet
zoschaarsis.Eenanderaspectis,datvoordemenseenbos
vanzwareeiken,zoalserinhetwijboschbroekenkelevoorkomen,eenvrijgrote"niet-natuurwetenschappelijke"waarde
heeft.Dezeonderwaardering isalleenvanbelang inverband
metextraruimtebeslagvanhetverbredekanaal,omdateikenbossenweinigdroogtegevoeligzijnentendeleinhetzuidoostenvanhetgebiedvoorkomen.
Eenessentieelgemisinhetonderzoektenslotteisdeactuele
enpotentiële^a^^^v^n^^^c^al^ujur^and^Ditspeeltmetname
inhetWijboschbroek,omdatinhetkadervanderelatienota
eengrootaantalcultuurlandpercelen totbeheers-ofreservaatgebied zullenworden.EenoverzichthiervangeefthetbetreffenderapportvanStaatsbosbeheer (Stooker,1984).MomenteelblijkteenaantalgraslandenmeteenGlanshaververbondkarakter (Arrhenaterion)botanischvanbelangtezijn,terwijl
eenwathogerpercentagezwaarbemestisenalleenpotentieel
vanbelang.Narealiseringvandeplannenzalzoweldewaarde
vandegraslandenalsdievandeaangrenzendeloopjes,sloten
enbospercelenaanzienlijk stijgen (uitgaandevandeveronderstelling,datdeinvloedvanhetkanaalnietzouwordengewijzigd).
Vegetatie
TotdemeestwaardevollevegetatiesvanhetWijboschbroekbehoortdeondergroeivaneenaantalpopulierenbossenenenkele
grienden.Hetbetreftvegetatiesvanzoweldedrogerealsde
natterebossenvanhetElzen-vogelkersverbond (Alno-Padion).
DezeerwaardevolledrogeretypenzijnmerendeelsgelegentussenDeSteegendeLobbenhoef.Menvindterenkelenationaal
ofregionaalgezienzeerzeldzamesoortenzoalsKnikkendnagelkruid (Geumrivale),Zwarterapunzel (Phyteumanigrum)en
Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum).Demeestwaardevolle
vegetatiesbehorentottype5opdevegetatiekaart (bijlageW
1). Zijkomenhetmeestvoor insmallestroken,metnameaan
deperceelranden.Dezeerwaardevollenattetypenwordenniet
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gekenmerktdoorgrotezeldzaamheden,maardooreengaveontwikkeling.Deminstverruigdepercelenhiervan (type7opde
vegetatiekaart)liggenrondomDeSteegenwestelijkdaarvan
(vakkenDen B). Bijdeietsverruigdeen/ofenigszinsverdroogdepercelenzijnvaakvooraldegreppelrandenvanbelang.
Ookeldersvindtmenopschralegreppelrandenoflangspaden
vaakvegetaties,diefraaiontwikkeldenlandelijkofregionaalgezienzeldzaamzijn.
VermeldmagverderwordendebijzondererijkdomaanSlanke
sleutelbloemen (Primulaelatior)enBosanemonen (Anemonenemorosa),diehetWijboschbroekookvoorhetoogeenbijzonder
aanziengeven (bijlageW2).
Dewaardevanhetgebied isnietuitsluitendgelegenindeoptimaalontwikkeldepercelen.Doordegrotevariatieinruimte
entijdkanhetzijn,dateenverruigingsamenhangtmeteen
tijdelijketoestand,waarinlatereenverbetering komt,bv.
bijhetouderwordenvanhetbos.Ookdezeldzamereplantensoortenzijnnietaltijdgebondenaandeplaatsenmetdegeringstestoring,bijvoorbeeld inhetgevalvandeMoesdistel
(Cirsiumoleraceum).
^q^a^ische_mac£0^auina
Deduizendengreppelsendeverspreidvoorkomendekleine waterloopjesherbergeneenzowelnationaalalsinternationaal
gezienzeerwaardevolledierenwereld.Degrotevariatie intypenisdaarbijvanbelang.Desoortenrijkeregemeenschappenin
hetwestenenmiddenvanhetgebiedherbergendemeestezeldzaamheden,waarvansommige (waaronderdiversekever-envedermugsoorten)gebondenzijnaandenatteredelen,terwijlandere
(bv.dekeversAgabusneglectusenHelophoruspumilio)ook
verspreidoverhetheleWijboschbroekvoorkomen.VermeldenswaardishetvoorkomenvandekreeftachtigeSiphonophanesgrubei,dieintientallenjarennietmeer inNederlandwasaangetroffenenook inveleanderedelenvanWest-Europanauwelijks
meerschijntvoor tekomen.
Indewaarderingstabel (bijlage 10)isnietzichtbaar,datde
hogergewaardeerde levensgemeenschappen inhetoostelijkgebied
nietdezelfdezijnalsinhetmiddenenwesten.Demeestwaardevollegemeenschappen,behorendetotdetypenD7,8en9van
hetdeelrapportWijboschbroek (bijlagenW4enW 45),komenin
hetoostelijkdeelvanhetgebiednietvoor.

- 176 -

OokdeinternationalebetekenisvanhetWijboschbroek komtin
dewaarderingstabelnietvolledigtotuiting,hoeweldezein
principeindewaarderingsmethodeisingebouwd (ziepag.42)
Eenaantalpercelenzounamelijkopgrondvannationaleoverwegingenalinklasse5komen.
Amfibieën
Hetgebied isrijkaanamfibieën.Vanbijzonderebetekenisis
hetvoorkomenvandeKamsalamander,dieinonslandsteeds
schaarserwordt.VandeKleinewatersalamanderwerden 10paaiplaatsengevonden.Beidesoortenzijnafhankelijkvanwatdieperegreppelsofpoelen,dietotlaatindezomerwaterbevatten.Derijkdomaangreppelsenvochtigterrestrischbiotoop
isoorzaakvanhetwijdverspreidentalrijkvoorkomenvande
Bruinekikker.DeGewonepadpaaitplaatselijk ingrootaantal.DeKleineenMiddelstegroenekikker zijnschaars,omdat
devereisteminofmeerpermanentewaterenvrijwelontbreken.
Vogels
HetWijboschbroekherbergteengoedontwikkeldebroekbosvogelgemeenschap.Typischewaterstandsgevoeligesoortenzijnhier
Houtsnip,NachtegaalenSprinkhaanrietzanger.Debeideeerstgenoemdesoortenbereikeninhetgebiednationaalbezienhoge
dichtheden.Alledriedesoortenkomeninhetnatterewestelijkedeelmeervoordaninhetdrogerezuidoosten.Vande
vogelsvanhetoudereloofbosverdientmetnamevermeldingde
Wespendief,eeninonslandschaarseroofvogel,diegevoelig
isvoorrustverstoring.
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GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
Volgensdeoorspronkelijkeplanning zousluisSchijndelgebouwdwordenbijkm109,2.Tenwestendaarvanzouhetkanaalpeilzakkenvan6,53mnaar4,45m.Hetalternatief iseen
sluislokatiebij
km111vrijwelgeheelinhetwestenvanhetWijboschbroek.
Deverschillentussenbeidevariantenzijnvoornamelijkgelegenindegroottevanhetverdrogings-enverdrassingsgebied.
Bijdesluislokatiebijkm111iseenbrederebermslootnodig
omverdrassing tegentegaanenovertolligwateraftevoeren.Inhetgedeeltetussendehuidigesluis3endetoekomstigesluisSchijndelzalhetkanaalpeilstijgenvan6,53naar
8,55mbovenN.A.P..
Voordeverbredingvanhetkanaalzalvanhethelegebiedeen
strookgrondwordenafgesneden.Debreedtevandezestrook
wordtopgrondvanvoorlopigeplannenterhoogtevandebosgebiedenwestelijkvanDeSteeggeraamdop28m*,oostelijkvan
DeSteegop36m.Terhoogtevanhetcultuurland ishetruimtebeslagvaak ietsmeer (variërendvan36tot50m ) .
DeHeeswijkseBrugzalverdwijnenenwordenvervangendooreen
viaductterhoogtevankm109,5.Terplaatsevanhetviaduct
gaateenstukbosverloren.Volgenshetvoorlopigontwerp
wordtookhetbosgebied indebochtvanDeSteegenigszins
aangetast.Vanuitditpuntkanookwegenzouthetgebiedgaan
binnendringen.
Verder zaldeverbeterdenoord-zuid-verbinding eenverbreding
vanDeSteegnoodzakelijkmaken,zodatookdefietsersveilig
kunnenrijden.
Opdegenoemdeaspectenzalwordenteruggekomeninhethoofdstuk"Maatregelen".

* Nahetgereedkomenvanhetmanuscripbleek,datvoordeaanleg
vaneenspuikanaallangsdesluiseenextrastrookgrondvan
25mbreedtenodig is.Ditbetekent,datinhetuiterstewestenvanhetgebied (westelijkvandeLiekendonkscheSteeg;=
VakA)eenstrookvan53minplaatsvan28mbreedteverloren
zalgaan.Ditbetreftongeveer2hanatuurgebiedextra.
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VERANDERINGENINDEWATERHUISHOUDING
Deteverwachtenverdrogingenverdrassingbijdetweeverschillendesluislokatieswordtaangegevenopbijlagen5en6.
Indiendesluiswordtgebouwdopkm109,2,zaldeverdroging
veelsterker zijneneenveelgrotergebiedomvatten.Inwerkelijkheid isdeverdrogingmetnameindenabijheidvande
Zuid-Willemsvaartnogietsernstigerdanopbijlage5staat
aangegeven (ziepp.W31-32).Bijsluislokatieopkm111zal
deverdroging inwerkelijkheideenietskleineroppervlakbestrijken,omdatdeberekeningenzijngebaseerdopkm111,0,
terwijldejuistelokatiekm111,2is.
Destijghoogtevanhetdiepegrondwater zalietssterkerdalen
dandievanhetfreatischwater,zodatdekwelintensiteitzal
afnemenenplaatselijkoftijdelijk kanomslaanininfiltratie.Ookverdrassing kanverminderingvandekweldruktotgevolghebben.
Dewatervoerendeperiodevandegreppelsinhetverdrogingsgebiedzal,afhankelijkvandeliggingvandegreppelenderegenvalenverdamping ineenbepaaldjaar,metenigewekentot
enigemaandenverkortkunnenworden (ppW 33-34).
Deopbijlagen5en6aangegevenverdrassing zalinwaarschijnlijknietofslechtsinminderemateoptreden,omdat
dezebehoudensnaderoverlegdoormaatregelenvanhetwaterschapzalwordentenietgedaan,voorzoverditslechtsonvolledigzougebeurenzijnnegatieveeffectenzoalsmaatregelen
doorparticulieregrondeigenaars,binnendringenvankanaalwaterenplaatselijkgeringere invloedvandiepgrondwater
moeilijk inteschatten.Overigensisverdrassing inhetalgemeengunstigvoordenatuurwaarden.
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VERANDERINGVANDENATUURWAARDENONDERINVLOEDVANDEKANAALVERRUIMING
Denatuurwaardendienadekanaalverruiming nogaanwezigzullenzijn (ongeveer20jaarnadeuitvoeringderwerken),wordenperdeelgebiedweergegeveninbijlage 10.Voordebegrenzingderdeelgebiedenziedekaartoppag.165.Evenalsin
anderegebiedeniservanuitgegaan,datgeenwerkelijke
verdrassingseffecteninhetgebiedmerkbaar zullenzijnendat
ookgeenmaatregelendaartegendooreigenarenzullenzijn
ondernomen.Uitgangspuntvormendeingrepenenwijzigingen
zoalsbeschrevenoppag.177.
Inovereenstemmingmetpag.12zijnookhierdewaardeverliezeninhetcultuurlandbuitenbeschouwinggelaten.Doorruimtebeslag zalongeveer 6hacultuurlandverdwijnen.Hetbetreft
hierterreingedeelten,dieinhetrapportvanStaatsbosbeheer
overhetrelatienotagebied (Stooker,1984)staanaangegeven
alsreservaatsgebied zonderhogeactuelewaarde.Bijuitvoeringvandezeplannenzoudenzijechter sterkinwaardestijgen.Enkelehectarengraslandenboomweidendieverdroging
zoudenondergaanhebbenvolgensgenoemdrapportnureedseen
hogewaarde.Ookdehier teverwachtenwaardeverliezenzijn
nietindewaarderingstabelmeegerekend,behalvevoorzoverde
verliezenbetrekkinghebbenopamfibieënofvogels.
Eveneensnietmeegerekend zijndegevolgenvaneventueletoenamevannaaldhoutinverdrogingsgebieden,terwijldewaardeverliezenvaneikenbossendoorextraruimtebeslagvanhetkanaalnietvolledig indetabeltotuitingkomen (vgl.pag.
173).Tenslottekunnenookbinnenéénwaarderingsklasseverliezenoptreden,dienietindetabelzichtbaarzijn.
VeranderingenbijlokatievansluisAopkm109,2
Vegetatie
DenattevegetatiesvanhetElzen-vogelkersverbond (AlnoPadion)zijngevoeligvoorverlagingvandegrondwaterstand.
Ditbetekent,datvrijwelhetgehelegebied tenwestenvankm
109,2sterkinwaardezaldalen.Deietsruigerevegetaties
(type9)dalendaarbijvaakvanwaardeklasse3naarklasse2
of 1.Deweiniggestoordevegetatiesvantype7zijnzógevoelig,datzijalbijzeergeringeveranderingenvankwanti-
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teitofkwaliteitvanhetgrondwaterhungrotewaarde (klasse
4of5)verliezen (vgl.hetschemaopbijlage 2). Inderegel
zullendesoortenmetvochtgetal9,8en7indezevolgorde
verdwijnen (ziepag.W47enbijlageW 44).Omdatdezelaatste
vegetatiesvoornamelijk indevakkenDenBvoorkomen,zalvan
ditzeldzamevegetatietype inhetWijboschbroekweinigoverblijven.Hetzelfdegeldtvoordewaardevollegreppelrand-vegetatiesvantype8.
DedrogerevegetatiesvanhetAlno-Padionzijnmindergevoelig
voorgrondwaterstandsverlaging.Inhetmeestwaardevolletype
(nr.5opkaartbijlageW1)zullenechterdemeestgevoelige
(waaronderenkelezeldzame)soortenwélverdwijnen,zelfsbij
zeergeringeverlagingvanhetfreatischvlak.Hierdoor iseen
waardevermindering teverwachten inenkelevegetatiesvandit
typenabijDeSteeg.Degrotemeerderheidvandezevegetaties
ligtechter ietsmeeroostelijkenzalnietdoordepeilverlagingwordenbeïnvloed (vgl.bijlage5enbijlageW1).
Doorruimtebeslagvanhetverbredekanaalenhetnieuweviaducttreedteenverliesopvanintotaal9,4ha,waarondereen
aantalnattepopulierenbosgedeelten inhetwesten (vakkenAen
B ) ,eenstrookeikenbosinvakBenenkele (tendelewaardevolle)stukkenbosvanverschillend typeoostelijkvanDe
Steeg (vakK ) .
Aqjaa^ische_mac£o^auna
DesoortenrijkegreppelfaunavantypeD8en9zaldoorde
verdroging inhetwestelijkdeelvanhetWijboschbroekmeer
daneenkwartvanhethuidigeareaalverliezen.Deachteruitgangvandepopulatiegroottevandesoortenzalnogsterker
zijndoordegroteregreppeldichtheid inhetnattewestelijke
gebied.Degevoeligstesoortenzullendaarbijdemeesteschade
lijdenenwellichttendeleinongunstigejarenuithethele
Wijboschbroekverdwijnen.
Enkeletijdelijkwatervoerendeloopjeszullenookhunhuidige
karakterverliezen,waardoorvanditzeldzamebiotoopookmindervoorbeeldenzullenoverblijven.Eldersinhetlandishet
merendeelvandergelijkeloopjesófmeeragrarischbeïnvloed
ófsterkverzuurd.
Deverliezendoorruimtebeslagvanhetverbredekanaalenhet
viaducttasteneveneensdebovengenoemdewaardevollegemeenschappenaan.DeverliezeninvakAbetreffentendeledege-
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stoordegreppelsvantypeD10.InvakBzijndeverliezen
ernstiger,hoewelprocentueellangnietvanzogrotebetekenis
alsdeverdrogingsinvloed.
Am^ibieën
Doorverkortingvandewatervoerendeperiodevangreppelsen
verdrogingvanhetterrestrischemilieuzalhetmomenteelzo
nattegebied inhetwestenzijnbetekenisvoordeamfibieënstandgrotendeelsverliezen.DitbetreftvooraldeKleinewatersalamanderendeBruinekikker.VandetotaleamfibieënstandvanhetWijboschbroekzullenenigetientallenprocenten
verlorengaan.Aanlegvanpaaiplaatseninhetverdrogingsgebiedbiedtgeencompensatie,omdathetterrestrischebiotoop
indezeomgevingsterkinkwaliteitzalafnemen.
Vogels
Deverdroging inhetwestenendedaarmeesamenhangendeveranderingeninhetbiotoopzulleneenachteruitgangvandebroekbosvogelsteziengeven.NaastalgemeneresoortenalshetWaterhoenzullendedriemeerspecifiekesoorten (Houtsnip,
Sprinkhaanrietzanger enNachtegaal)merkbaarachteruitgaan.
BijHoutsnipenNachtegaalligtdeachteruitgang indegrootte-ordevan 10%vandetotalepopulatie;bijdeSprinkhaanrietzanger zaldittenminste30%zijnenwellichtaanzienlijk
meer,indienrelatiefsterkebosbouwkundigewijzigingenworden
doorgevoerd.
Hetextraruimtebeslagvanhetverbredekanaalzaldestand
vandeNachtegaalmet 10%verminderen,dievandeBosrietzangermetbijna20%.Allestesamenzalvandemeestwaardevolle
delenvanhetbiotoopvandebroekbosvogelgemeenschapminder
dandehelftdehogewaarde (klasse4)behouden (ziebijlage
10).
VeranderingenbijlokatievansluisAopkm111
Vegetatie
VooralenkelenattevegetatiesvanhetElzen-vogelkersverbond
(Alno-Padion)zulleninsterkemateverdrogen.Hetbetreft
vooralpercelenvantype8en9,maarookenkelepercelenvan
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hetzeerwaardevolletype7wordenwellichtnogjuist
aangetast.Omdatdehydrologischeberekeningenzijngebaseerd
opsluislokatiekm111,0endejuistelokatiekm111,2is,is
deschadewaarschijnlijkgeringerdandewaarderingstabel
(bijlage 10)aangeeft.Hetgroteverschilmetlokatie 109,2is
iniedergeval,datveelmeernatteAlno-Padionvegetaties
behoudenblijven,waaronderalleofvrijwelallevoorbeelden
vanhogerewaardeklassen.
Eeneventuelelichteverdrassing zouvoordevegetatie-ontwikkelinggunstig zijn,indiendezegeentegenmaatregelenvan
grondeigenaarszouuitlokken.
Hetruimtebeslagvanhetverbredekanaalenhetviaductisgelijkaandatbijlokatie 109,2*.Verliesvaneenstrookvan
tenminste 28mbreedtemaaktinditgevaleenaanzienlijk
deelvanhettotaleverliesuit.TenoostenvanDeSteegwordenenkelepercelenzodanigaangetast,dathetrestantzich
nietmeerzalkunnenhandhaven.Relatiefernstigeschadezal
wordentoegebracht,indiendoordeaanlegvanhetviaductde
toenemendeverkeersintensiteitaanpassingenaanDeSteegnoodzakelijkzoumaken.IedereverbredingofelkeanderetechnischeingreepbijDeSteegbetekenteenaantastingvanenkele
botanischzeerwaardevollepercelen.
Allestesamenisteverwachten,datdetotaleverliezenbij
ditalternatiefnogongeveer 5%vanhetoppervlakvanverschillendevegetatietypenkunnenbedragen*.
Aq^a^i^cjie_mac£of_auna
Bijdezevariantbetreffendeverliezenslechtsenkelevrij
totzeerwaardevollepercelenindevakkenA,BenKeneen
nietopbijlage 10zichtbaarverliesinvakE.Gaatmenuit
vankm111,2inplaatsvan 111,0danzalhetverliesinvakB
nogietsgeringer zijn.Relatiefbelangrijkisinditgeval
hetverliesvaneenstrookvoordeverbredingzelf.
Binnendezestrookkomthierendaareensoortenrijkegreppelfaunavooreneenongestoord temporair loopjewordteenstuk
ingekort.LangsDeSteegzouvooralontwateringofbinnendringenvanmeerwegenzoutongunstig zijn.Afgezienvanditlaatsteprobleem zullenbijdezesluislokatiedetotaleverliezen
enigeprocentenvandetotalewaardevanhetgebiedbedragen.
zieechterdenootoppag.177;hettotaleverliesisruim5%,
voorheteikenbosmeerdan10%.
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Evenalsbijdevegetatieiseeneventueleverdrassinggunstig,
indiendezegeentegenmaatregelenzouuitlokken.

Inhetuiterstewestenblijftookbijdezesluislokatieeen
verliesvan5à10% vandetotalepopulatievanBruinekikker
enKleinewatersalamanderoptreden.Indiendeverdrassing
eldersnietvolledigdoormaatregelenwordttenietgedaan,
zullendepopulatiesvanvrijwelallesoortendaarvoordeel
vanhebben.Waarschijnlijkgaathetdaarbijslechtsomenkele
procentenvandehuidigepopulaties,tenzijookpaaiplaatsen
wordenaangelegd (zieonder"Maatregelen").
Vogels
InhetuiterstewestenzalhetbiotoopvandeBosrietzanger
enigeschadelijdendoorverdroging (ziebijlageW 6),maar
hetstaatnietvast,ofdezedaaropsterkzalreageren.De
overigesoortenvanhetbroekboszullennauwelijksnadeelvan
depeilverlagingondervinden.Eventueleverdrassing zougunstigzijnvoordeSprinkhaanrietzanger.
Onafhankelijkvandesluislokatieisdeinvloedvanhetruimtebeslagvanhetverbredekanaal,waardoorookinditgevalde
Nachtegaalmetwellicht 10%endeBosrietzangermetbijna20%
zalafnemen*.

* Doordeaanlegvanhetspuikanaal (zienootoppag.177)zullendeverliezenmetnamevoordeBosrietzanger nogaanzienlijkgroterzijn.
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MAATREGELEN
Verminderingvandenatuurwaarden isinenkelegevallentegen
tegaandoormaatregelen.Inhetonderstaandezullendiverse
mogelijkhedenwordengenoemd,dietendelealinhetvoorlopig
ontwerpzijnopgenomen.Opdetailsvanuitvoering zalinde
regelnietwordeningegaan.VerplaatsenvansluisAverder
stroomafwaartsdankm111iswegensdehogekostenenbijkomendeproblemennietindebeschouwingenbetrokken.
DeberekendeverdrassingvanhetgebiedtenoostenvansluisA
zalvoordenatuurwaarden inbeginselgunstigzijn,hoewelde
waterkwaliteitvanhetkanaaldanookeenongunstigeinvloed
zaluitoefenen.Ookdekwelinvloed kanhierdoorverminderen.
Verder zaleendergelijkeverdrassing kunnenleidentotmaatregelenvaneigenaren,dieinbepaaldegevalleneenovercompensatiezullenbetekenen.Daaromlijkteenbeperkingvande
verdrassingvoordenatuurwaardenhetgunstigst,tenzijtegenmaatregelendoorboseigenarenvoorkomenkunnenworden.Bijafwegingvaneenenanderspeeltookhetruimtebeslagvande
bermslooteenbelangrijkerol.Aangeziendemeesteeffecten
nietvolledigtevoorspellenzijn,wordterhiernietnaderop
ingegaan.
BeperkingvandeverdrogingtenwestenvansluisAgebeurt
voornamelijkdoordesluiszovermogelijknaarhetwestenop
teschuiven.Eenverderebeperkingzouvoorhetnatuurbehoud
zekergunstig zijn.Ditgeldtechtervrijwelalleen,wanneer
dezebeperkingtotstandkomt,doordathetkanaaleengeringereverdrogende invloedzouuitoefenen.Hetheeftweinig zinde
greppelsopeenhogerpeiltehoudendoortoevoervanwater
vanbuitenhetbosgebied.Hetsoortvreemdewater zouallerlei
storingseffectenteweegbrengenenmaarvooreenbeperktdeel
vandehuidigefloraenfauna (bv.amfibieën)gunstigkunnen
zijn.Toevoervanwateruithetaangrenzendeverdrassendedeel
vanhetbosgebiedheeftditnadeelminder.Ditlijktechter
slechtszeerplaatselijkenhoogstensgedurendeenigeweken
perjaarmogelijk.Doordesterkleemhoudendebodemzalhet
watervanuitdegreppelsooknietverinhetterreindoordringen.
Bijhetoverwegenvandergelijkemaatregelenenookvaneventuelemaatregelenterbeperkingvandekanaalinvloedmoetende
kostenenbatenpergevalwordengeanalyseerd.Bijvoorbeeld
speeltdaneenrol,dateenaantalpercelentenwestenvankm
111 (vakA)momenteeleenminderhogewaardehebbenonderin-

- 185 -

vloedvanhetin-enuitwendigbeheer,o.a.doorrecentkappen.Wanneer indezesituatieverandering komt,kaneendergelijkeafwegingandersuitvallen.
Beperkingvanhetruimtebeslag ismogelijkdoordekeuzevan
hetprofiel endoorversmallingvanhetkanaal,dedijkende
bermsloot.Uitdeinventarisatieblijkt (ziepp.179-183),dat
metnametussenkm110enkm111percelenliggen,waarbijelk
ruimteverliesvanbelangis.Eenbeperkingvanhetruimtebeslagmet5à 10meter ishierzekerlonend.Ookoostelijkvan
DeSteeggrenzenenkelewaardevollepercelenaanhetkanaal,
nl.bijkm109,5enkm108,35.
HetviaductindewegSchijndel-Heeswijkzalvolgenshetvoorlopigeontwerpd.d.november 1984enkelebosjesdoorsnijden
terhoogtevankm109,5enenigeaantastinggevenindebocht
vanDeSteeg (vgl.pag.177).Zoweldeinvloedvanhetviaduct
alsdievandevoordehandliggendeverdereaanpassingenvan
DeSteegzoudenachterwegeblijvenalsdeverbindingtussen
SchijndelenHeeswijkgelegdwerdbijdeHouterdseDijkten
westenvanhetWijboschbroek.OokeenverbindingviadeDintherseDijkzouminderschadedoendanbijDeSteeg.Indien
tochvoorhethuidigetracégekozenwordt,zouhetviaduct
minderschadelijkvoordenatuurwaardenzijn,alshetiets
meernaarhetwestenzouliggen.Nogietsbelangrijker ishet
dan,deaantastingenindebochtvanDeSteegtoteenminimum
tebeperken.Wellichtishetviaductietsintekortenenkan
wegenzoutnaardebermslootwordenafgeleid.Anderzijdsishet
ooknietwenselijk,dateenbermslootvanDeSteegontwaterend
ophetbosgebiedzougaanwerkenenextramogelijkhedenzou
scheppenvoordetailontwateringaldaar.
DeontsluitingvanhetwestelijkdeelvanhetWijboschbroek
komtvooraltotstandviaDeSteegendeweglangshetkanaal
richtingHouterdseDijk.Verbeteringvandieontsluitingonder
invloedvandenieuwesituatiezounadelenhebbenvoordenatuurzoweldoorextrarustverstoring (juistindezehoekis
rustvoordevogelsvanbelang)alsdoor intensiveringvan
cultuurtechnische ingrepen.Ideaalzouzijnalsdewegoverde
kanaaldijknietofzominmogelijkberedenzouworden.
AlscompensatievoorhetverlorengaanvanamfibieënpaaiplaatsenenamfibieënbiotoopaanweerszijdenvandeZuid-Willemsvaartishetzeernuttigenkelenieuwepoelenaanteleggen.
Dezezoudenhetbestgesitueerd kunnenwordentussenkm110en
km111,bijkm108,4enbijkm107,5.Eenmeernauwkeurige
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plaatsaanduiding kanhetbestinoverlegtotstandkomen.
Inhetoostelijkdeelvanhetgebied,waarhetkanaalgrenst
aancultuurland,zoueenkleinehoutsingelvoordevogelsvan
nutzijn.Noggunstiger iseendrassigestrookgrondlangsde
dijk.Debetekenishiervanisafhankelijkvandebreedtevan
eendergelijkestrook,vandewaterstandenvandetoegankelijkheidvandedijkvoorrecreanten.Hetzelfdegeldtvoorde
aanlegvanondiepeoeverstrokenaanhetkanaalzelf.Bijrustigeligging iseenheelscalavanbroedvogelsenwintergasten
mogelijk,waaronder zelfssoorten,dieinditdeelvandeprovincieNoord-Brabantschaarszijn.Eenenanderhangtmedeaf
vanconstructieenbeheervandergelijkeoeverstroken.
Zoweldegenoemdedrassigestrokenalsondiepeoeverstroken
kunnenookbotanisch,hydrobiologischenentomologischvanbelangzijn.Topwaarden,zoalsdiemomenteelinhetWijboschbroekvoorkomen,kunnenhierbijechternietbereiktworden.
OpdedijktaludstenoostenvanDeSteegbestaanbijzondere
mogelijkhedenvoorontwikkelingvaneenwaardevolleschrale
vegetatie.Doordeexpositievanhettalud,hetontbrekenvan
verkeerendeaanwijzingvanhetaangrenzendcultuurlandals
relatienotagebiedmaggesprokenwordenvanvrijweloptimale
omstandigheden.Welisgrotezorgvuldigheidenbegeleidingbij
deuitvoeringvanbelang (vgl.Meijer&Derksen,invoorb.).
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SAMENVATTING
HetAa-daltussenVeghelenKeidonkbestaatgrotendeelsuit
cultuurlandmetenkelepolulierenbosjes.In1980—'81heefter
eenruilverkaveling plaatsgevonden.Sedertdienzijnslechts
plaatselijknogbelangrijkenatuurwaardenaanwezig:eenpopulatievandeKleinewatersalamandernabijVegheleneenklein
populierenbosjeoprabattentennoordenvanKeidonk.Alleen
ditlaatstewordtdoordekanaalverruimingbedreigdenwel
voornamelijkdoortijdelijkeverdrogingbijdebouwvansluis
Erp,indienhierbijsterkeonderbemalingwordttoegepast.
INLEIDING
HetgebiedtussenVeghelenKeidonkwordtdoorsnedendoorde
genormaliseerdeAa,diegrotendeelszeerdichtbijdeZuidWillemsvaartgelegenis.Hethuidigekanaalpeilis10,57m+
N.A.P.;hetmaaiveld inhetAa-dalligtgemiddeldop9m.
Hetlandschapwordtbepaalddoorweidenenenkelepopulierenbosjes;daarnaastkomenookmaïsakkersvoor.In1980-*81
heefteenruilverkavelingplaatsgevonden.
Deliggingvandebosjeswordtweergegevenopbijlage33.
HUIDIGENATUURWAARDEN
Eengetalsmatigeweergavevandenatuurwaardenvindtmenin
bijlage34.
Binneneenstrookvan400metervandeZuid-Willemsvaartliggenvierweinigwaardevollepopulierenbosjesmetbrandnetel,
hondsdrafenkleefkruid indeondergroeienweinigvochtminnendeplantesoorten.Vooraquatischemacrofaunawerdgeengeschiktmilieuaangetroffen.
TennoordenvanKeidonk,opruim1kmvanhetkanaal,ligt
eenkleindriehoekigbosjenabijVogelzang.Hetiseenpopulierenbosoprabattenmetdrogere,maarookzeernattedelen.OpdedrogeredelenzienweEik,Lijsterbes,BredestekelvarenenKamperfoelie.Opdenattedelenzienweeenvegetatie,dieeenovergangvormttussenvochtigeElzen-essenbossenenhetElzen-verbond.Enkelevandesoortendiehier
voorkomenzijn:Zwarteels,Grauwewilg,Vogelkers,IJlezegge,Gelelis,WijfjesvarenenHop.Demacrofaunawerdhier
nietonderzocht.Hetbosjeisrecentvergrootmeteengemengdeloofaanplant.
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DebermslootlangsdeZuid-Willemsvaartstaatvooreendeel
droog.Deaanwezigeijzerbacteriënwijzenopkwel (geheelof
tendelevanuithetkanaal?).Demacrofaunaiskenmerkend
voor (semi-)permanentwater;deaanwezigesoortenstellenmerendeelsweinigeisenwatbetreftwatervoerendeperiodeen
waterkwaliteit.
BijveghelbevindtzicheengroteconcentratieKleinewatersalamanders (doorschooljeugdwerdenin1983binnentweewekenminimaal50mannetjesweggevangen).Inhetgehelegebied
komenGroeneenBruinekikkersvoor:GroenekikkersvaaktussenkanaalenAa,BruinekikkersmeerbenoordendeAa.
Weidevogelswarenvan 1977tot1980goedvertegenwoordigd:
jaarlijksbroeddenzelfsWatersnip,Grutto,WulpenTureluur.
SedertderuilverkavelingresterenalleennogScholeksteren
Kievit.Hetverbandmetegalisering,ontwateringenperceelvergroting isdusduidelijk.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
Doorhetvervallenvansluisnr.4teVeghelzalhetkanaalpeilinhetonderhavigetrajectzakkenvan 10,57naar8,55m
+N.A.P..Onder invloedhiervanzalinhetgeheleAa-daleen
dalingvanhetfreatischvlakoptreden (ziebijlage 7).De
bermslootzalhierbijvrijwelpermanentdroogvallen.
Dooronderbemaling istijdensdebouwvansluisErpgedurende
tweejaareengrondwaterstandsdaling inhetzuidelijkdeel
vanhetgebiedteverwachten.Terhoogtevanhetbosjebij
Vogelzang kandezedalingongeveer 10cmbedragen.Overigens
bedraagtdeterplaatseverwachtedalingalleeninhetwinterhalfjaar ruim5cm.
Dekanaalverruiming zalgeeninvloedhebbenopdeliggingvan
wegenenwaterlopen.
VERANDERINGENVANDENATUURWAARDEN
InhetbosjebijVogelzanglooptdeIJlezegge (eenonderstreeptesoortindelijstvanLondo,1975)gevaar teverdwijnendoordedalingvan5cm.Onder invloedvandewaterstandsdaling tijdensdesluisbouwzalditbosjetijdelijk
sterkverdrogenendaardooralzijnhogerewaardenverliezen.
Deamfibieënzullendoorachteruitgangvanvoornamelijkhet
terrestrischmilieuplaatselijkminder talrijkworden.
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Aangeziendeoverigenatuurwaardengeringzijn,zijnookde
verliezeneldersnietvangrotebetekenis (ziebijlage34).
MAATREGELEN
Hetverliesaannatuurwaardendoordetijdelijkeverdroging
tengevolgevandesluisbouwistevoorkomendoordesluisin
eengeslotenputtebouwen.Inditgevalzoudewaardevan
hetbosjebijVogelzangnauwelijksverminderdworden.Menzie
hiervoorookhetrapportoverDeRoost.
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SAMENVATTING
Inhetcultuurlandschaprondhetdorp Zijtaartliggenenkele
bosjesennatteterreinen,dieondankshungeringeafmetingen
nogineenofmeeropzichtennatuurwaardebezitten.HetbetreftzowelhetvoorkomenvaninNederland schaarsesoorten
vanplantenendierenalsdefunctievandezeterreinenals
"tussenstation"bijdeverspreidingvanvochtminnendeen/of
houtgewasvereisendesoorten.Doordekanaalverbredingen
peilverlaginggaandezewaardenvrijwelgeheelverloren.Of
doeltreffendecompensatieterplaatsemogelijkis,blijft
zeerdevraag.
LIGGING
HetonderhavigedeelrapportomvathetgebiedaandezuidwestzijdevandeZuid-WillemsvaartvanafVegheltotdegeplande
sluisErp,indegemeentenVeghelenErp(kanaalkm10399,5).Hetgebiedvaltbinnende (invoorbereiding zijnde)
ruilverkaveling St.Oedenrode.Erliggenenkelekleinenatuurterreinen,opbijlage33aangegevenmetdenummers 1t/m
5.
LANDSCHAP,GEOMORFOLOGIE,BODEM
HetonderzoekgebiedbetrefteencultuurlandschapmetplaatselijkveelbebouwingvanhetdorpZijtaartenomliggendenederzettingen.Tussendeakkersenweilandenliggennogwat
houtsingelsenenkelebosjes.Hetgrootstedeelvanhetgebiedmaaktdeeluitvaneendekzandvlaktemetenkeleietshogergelegenruggen.OpenkeleplaatsendoorsnijdtdeZuidWillemsvaartechternogjuisteenkleindeelvanhetAa-dal;
deterreinen3en4zijnineendergelijkelaagtegelegen.
VolgensonderzoekvandeRijksGeologischeDienst (1984,bijlage32)komthiernabijhetmaaiveldgeenveenofleemvan
betekenisvoor.
HUIDIGENATUURWAARDEN
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenwordtgegeveninbijlage35.
Hetcultuurland isvoorweidevogelsnietvanbijzonderbelang
enookaandeamfibieënwerdbuitendenatuurterreinenwei-
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nig aandacht besteed.Debermsloot herbergtvoornamelijk een
macrofauna van stilstaand water,die inNederland algemeen
voorkomt.Benedende stuwbij Zijtaart werden enkelestromendwater-soorten aangetroffen.
De Zuid-Willemsvaart heeft ten noordoosten van Zijtaart een
ondiepeverbreding met een rietzoom,dievoor watervogels van
belang is (o.a.broedplaats vande Fuut).
Denatuurterreinen zullenafzonderlijk wordenbesproken inde
volgorde 1- 5 (vergelijk kaartbijlage33):
1.een populierenbosje vanminder dan 1ha ten westenvan
Doornhoek.Hetheeft eendichteAlno-Padion-ondergroeimet
eendroger type kruidlaag met veel Veelbloemigesalomonszegel.Voor vochtminnende planten endieren isditbosje,
evenalshetvolgende,nietvanbelang.Andere soorten kunnen er echter een tijdelijke (ofblijvende) verblijfplaats
vinden.
2. Ruim 2hagemengde loofaanplant ten noordwesten van ZijtaartopVeldpodzolgrond (grondwatertrapV ) .
3.Terrein nr. 3bestaat uiteenperceelmetpopulieren op
grasland eneen aangrenzend laaggelegen grasland,dat
vrijwel permanent onder water staat.Devegetatie iser
van weinig belang.Hetperceelmet populieren bevat enkele
zeervoedselrijkepoelen,die tijdelijkwater voeren.Hier
zijnalleen algemeen voorkomende,weinig eisen stellende
macrofauna-soorten aangetroffen.Hetgeïnundeerde grasland
bevat eveneens zeervoedselrijk stilstaand watermetalgemenemacrofauna-soorten.Er werd eengrotepaaiplaats van
de Bruine kikker vastgesteld en twee roepende Groene kikkers.
4.Eenmoerassig terreintjemet bosjesvan Grauwewilg eneen
voedselrijk plasjemet eenverlandingsvegetatie van soorten uitde Riet-klasse enveel Bosbies.Ondanksde betrekkelijkevoedselrijkdom werden waardevollemacrofauna-elementen aangetroffen.Het terrein heeft waarschijnlijkeen
stepping-stone functie inditoverigens sterk incultuur
gebrachte gebied.Het plasje bevat eengrote paaiplaats
vande Bruine kikker enook twee roepende Groene kikkers
werdenwaargenomen.
5.Een eikenbosje,dat zelfvrijdroog is (erloopt eendiepe
greppel langs),maar waar nog wel Pijpestrootje staat.In
de lengte loopt er eenvochtige greppeldoor,waarlangs
zicheen Circaeo-Alnion-vegetatie heeft ontwikkeld met
veel IJle zegge.
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GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
Doordeverbredingvande Zuid-Willemsvaart zaleengroot
stukvanmoerasterreinnr.4wordenafgesnedenenzaldeondieperietstrook inhetkanaalbijZijtaartverdwijnen.De
laagtenr.3zalnauwelijkskleinerworden,omdathetkanaal
hieralvrijbreedis.
Tengevolgevandeverlagingvanhetkanaalpeilvan10,57
naar 8,55m+N.A.P.zaleenverdrogingoptreden,diewordt
weergegeveninbijlage7.Hieruitblijkt,datdeverlaging
vanhetfreatischvlakterhoogtevanterreinnr.3ongeveer
30cmzalbedragen,interreinnr.440caneninbosjenr.5
15cm.Denureedsdrogebosjes 1en2zullenminderverdrogen.
DebouwvaneenviaductbijKeidonkzalgeeninvloedhebben
opdenatuurterreinen.
VERANDERINGENVANDENATUURWAARDEN
Indebosjesnrs.1en2zullenhoogstensgeringeverliezen
aannatuurwaardenoptreden;dezezullenbovendiennietgelegenzijnindedooronsonderzochtegroepenvanorganismen.
Deverliezeninterreinnr.3(delaagteaanhetkanaalbij
Zijtaart)betreffenvooraldeamfibieën (dieernietofnauwelijksmeer zullenpaaien)endepotentiesvanhetterrein
voorvogels (zieondermaatregelen).
Hetmoerassigeterreinnr.4zalpraktischgeheelvergraven
worden.Hetrestantzalbijnavolledigverdrogen.Inbosje
nr.5zaldenattegreppelverdrogen,waardoordevegetatie
hiervangeheel zalverruigen.
MAATREGELEN
Terreinnr.3ispotentieelgeschiktvoorvogels,namelijk
indienderustzouwordenvergrootdoorerstruikenomheente
planten.Voorvegetatieenaquatischemacrofaunazijndepotentiesgeringaangeziendeeutrofiëring waarschijnlijkniet
isafteremmen.Omdatdeverdrogingongeveer 30cmzalbedragen,ishetwellichtnietmeerraadzaamveelkostentemakenvoordeopvijzelingvandenatuurwaarden inditterrein.
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Indienvanmoerasjenr. 4eenrelatief grootdeel behouden
blijft,verdient uitgravenvan een nieuwe poel,o.a.voor amfibieën,overweging.Deze zalechter alspaaiplaats alleen
van belang kunnen zijn,alsook het terrestrischemilieudoor
waterhuishoudkundigemaatregelen vanverdroging gevrijwaard
wordt.
Meer voor de hand liggend lijkthetdaarom,inhetverdrassingsgebied ten zuidenvan sluis Erpeenof twee nieuwe poelen aan te leggen enwelvóórdatdeoude paaiplaats interrein nr.4verdwijnt.
Gezien het feit,dat inhetonderhavige gebied de laatste
vochtige restanten dreigen teverdwijnen, isde aanleg van
natteoeverstroken direct langsde Zuid-Willemsvaart zinvol.
Hetverbrede kanaalenhetverdroogde cultuurland zullennamelijk eengrote barrièrevoor allerlei vochtminnende organismengaanvormen,ook voor soorten,die zichover afstanden
van enige kilometers kunnen verplaatsen.
NADERE BESPREKING VAN DEAQUATISCHE MACROFAUNA
Gebied3
Ter hoogtevan km 102 iseenpopulierenperceel met enige
kleine poelen,die temporair water voeren.Het water istroebeldoor fijnorganisch materiaal.Er iserg veeldraadalg
aanwezig. Er wordtheelveel zuurstofgeproduceerd. Delevensgemeenschap bestaat uit algemene soorten,dieweinigeisen stellen aande watervoerende periode endevoedsel-toestand vanhet water:de keversHelophoruscf flavipes,H.cf
minutus,H.cf aguaticus,Ochthebiusminimus enColymbetes
fuscus.De levensgemeenschap iszeer eenzijdig opgebouwd.Afgezienvan eengroot aantal platwormen (cf Dalyellia) komen
er keversvande familiesder Hydrophilidae,Hydraenidae,Hydroporinae en Colymbetinaevoor.Steekmuglarven (Culicidae),
vedermuglarven (Chironomidae),waterpissebedden (Asellidae)
of slakken (Mollusca) zijnniet aangetroffen. Dehypertrofe
situatie (invloed vanuit zwaar bemest aangrenzend cultuurland) iserdeoorzaak vandatmeer eisen stellende soorten
(metnamedeecht karakteristieke temporaire soorten) zich
hier niet kunnenhandhaven.
Tenoostenvandepopulierenaanplant ligteenopen perceel
datvanwege zijnlagere ligging onder water staat.Het isge-
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heeldichtgegroeid met Glyceria fluitans (mannagras),waartussenveeldraadwier. Demacrofauna levensgemeenschapbestaat uit algemeen voorkomende soorten,kenmerkend voor stilstaand voedselrijk water,meto.a. de borstelworm Lumbriculus
variegatus,de keversHaliplus inaequalis,Hydroglyphuspusillus,de eendagsvlieg Cloeondipterum,de kokerjuffer Triaenodes bicolor,devlokreeft Gammaruspulex ende vedermuglarven Psectrocladius obvius enChironomus sp.Dewants Callicorixapraeusta endevedermuglarve Psectrotanypusvarius
indiceren eendynamische situatie.Devoedselrijkdom wordt
o.a.veroorzaaktdoor het aangrenzende zwaar bemestecultuurland.
Opdeze hoogte isde bermsloot slechts korte tijd bekeken;
juist stroomafwaartsvande stuw,waar het water snel
stroomt.Hier zijnalgemeen voorkomende soorten,kenmerkend
voor stilstaand water gevonden. De kokerjuffer Anabolianervosa,de kever Potamonectusdepressus elegans ende vlokreeft
Gammaruspulex zijnde enige stromend water soorten.Van een
levensgemeenschap kenmerkend voor snel stromend water isgeen
sprake.
Gebied 4
Ter hoogtevan km 100,3 ligteenperceeldat tendelegebruikt wordt alsmotorcrossterrein. Binnen hetparcours ligt
eenondiepweinig beschaduwd moeras.Deoevers zijndichtbegroeid en zeer glooiend. Inhet water bevindt zichveel flab
enopde bodem bevindt zichveeldetritus.Demacrofaunalevensgemeenschap bestaat uit soorten karakteristiek voor semipermanent water.Langsdedroogvallende oevers leven enkele
soorten karakteristiek voor temporair water:de slak Anisus
leucostoma,devedermuglarve Paralimnophyeshydrophilus,de
keverlarvenMicrocara testacea,devrij zeldzame Agabusmelanocornis ende eveneens vrij zeldzameA. uliginosus.Eenrelatiefgroot aantal soorten leeftopdeoevers net bijdewaterspiegel,zoalsCercyon convexiusculusende zgn."openveld-soorten" Ochthebiusminimus,Helophoruscf flavipes,H.
cfminutus (alle zijn kevers).Soorten karakteristiek voor
semi-permanent water zijnde zeldzame Agabus unguicularis,
Hygrotusdecoratus en Hydroporus erythrocephalus (alle zijn
kevers). Ook soorten kenmerkend voor voedselrijk permanent
water komenvoor:devedermuglarven Psectrocladiusgr sordidellus/limbatellus,Cricotopus sylvestris agg,Chironomus sp
ende steekmuglarve Anophelesmaculipennis-groep.
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EengrootaantalkeversvandesoortCymbiodytamarginella
enookdekeverCercyonmarinusindicereneenoevermet
veeldetritus.DewantsCallicorixapraeustakomtvoorin
waterenmeteendynamischesituatie,zoalsbijvoorbeeld
hetsterkvoedselrijkerworden.Samenvattend kanmenstellendathetmoerasondanksdevoedselrijkdomnogwaardevolleelementenherbergt.
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SAMENVATTING
Het staatsnatuurreservaat DeRoest bijKeidonk bestaat uit
tweecomplexenvanmoerasbosjesmet aanliggende vochtige
graslanden.Vegetatiekundig behoort het totdevijfbestegebieden langsde Zuid-Willemsvaart. Het zalnietdoor deverruiming vanhet knaaalworden beïnvloed,maar tijdensde
sluisbouw kanverdroging optredengedurende ruim tweejaar.
Geziende aard van bodem envegetatie kandit een blijvende
schadeopleveren.Ditbetreft waarschijnlijk vooraldevegetatie ende bodemfauna.De schade aande amfibieën- envogelstand isvermoedelijk slechts tijdelijk.
LIGGING
Ter hoogtevandegeplande sluisB,aande noordoost- en
oostzijdevanhetdorp Keidonk (gem.Erp) liggen enkelevochtige tot natte bosjes envochtigegraslanden behorende tot
het staatsnatuurreservaat De Roost (zie kaartbijlage33).
LANDSCHAP
Het reservaat bestaat uit tweegedeelten,een noordelijk en
een zuidelijk deel,beidemet broekbosjes en eromheen liggendevochtigegraslandenmet eengezamenlijk oppervlak van
10,4ha.Hetgebied isvan oorsprong eenoudemeander vande
Aa.Voor en tijdensde TweedeWereldoorlog ishier klot (bosveen) gestoken.Een aantalgaten inverschillende verlandingsstadia zijndaar nog eenoverblijfselvan.Hetnatuurterrein isbijde uitvoering vande ruilverkaveling VeghelErpuitgespaard temidden van eenopen agrarisch cultuurlandschap.
BODEM
Volgensde bodemkaartvan Nederland,blad 45 oosten 51west,
bestaatde bodem uit lage enkeerdgronden en beekeerdgronden,
merendeels bestaande uit leemarmof zwak lemig fijn zand.
Volgens StiBoKa (1963) iserookveen aanwezig.
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WATERHUISHOUDING
DeRoostiseenlaaggelegengebiedtenopzichtevanzijnomgeving.DeoverheersendegrondwatertrapisIIa.Ineensmalle
strooktenzuidenvandeweg"DeRoost"komtgrondwatertrap
IIIavoorevenalsindenoordoost-puntvanDeRoost.Nade
ruilverkaveling ishetgrondwaterpeil inDeRoostietsomlaag
gegaan.Degraslandenwarenechter tijdensonsbezoek injuni
1982nogzeernat.Dewaterafvoervindtgrotendeelsplaats
viaeennieuwgegraven (gestuwde)waterloopdielangsde
oostzijdevanhetgebiednaardeAastroomt.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN
Hetgebied isnietinallefacettenonderzocht,aangezienhet
meerdan 1kmvande Zuid-Willemsvaart isgelegenennietbeinvloed zalwordendoorpeilwijzigingen.Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaarden istevindeninbijlage36.
Vegetatie
Hetnatuurgebiedbestaatuitnattesoortenrijkegraslanden,
moerasbosjes,populierenbosenopenruigten.
Graslanden:dezevochtigevoedselrijkegraslandenbevatten
dominant:Agrostisstolonifera,Glyceriafluitans,HolcuslanatusenAlopecurusgeniculatus.Erkomenvelesoortenuit
hetCalthionvoorals:Carexdisticha,Lotusuliginosus,Senecioaquatilis,JuncusarticulatusenMyosotispalustris.
Ook zijnerschraledelenmetsoortenuitdeCaricetaliaals
Juncussubnodulosus,CarexnigraenRanunculusflammula.Op
denattedelenkomenCarexacuta,CarexvesicariaenEleocharispalustrisvoor.Degraslandenzijnookopvallend rijkaan
Calliergonellacuspidata.
Moerasbos:demoerasbosjeshebbeneenhogenatuurwaardedoor
hunhogematevanongestoordeontwikkeling,zijvormenhet
eindstadiumvandeverlanding indeveenputten.SyntaxonomischhorendezebossentothetAlnionglutinosaeenhetAlno-Salicetumcinereae.DebinnenstedelenzijnvolkomenontoegankelijkmetpollenCarexelata,Lycopuseuropaeus,Iris
pseudacorus,SolanumdulcamaraenRibesnigrum.Openkele
plaatsenkomtdemeermesotrofesoortPotentillapalustris
voor.Opdeovergangvanhetbosnaarhetgraslandheeftzich
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een Filipendulion ontwikkeld met onder meer de soorten:Filipendula ulmaria,Thalictrum flavum,Valerianaofficinalis,
Stachyspalustris enCalamagrostis canescens.
Populierenbos:deze bosjes beslaan een kleineoppervlakte en
hebben eenweinig waardevolle ondergroei van Urticadioica en
Galium aparine.
Openkele plaatsen iseen natte ruigtvegetatie ontwikkeld met
naast soorten alsGlyceriamaxima,Phragmitesaustralis,Calystegiasepium en Rubus soorten ook soorten uithetFilipenduliono.a. Sanguisorbaofficinalis.
Openkeleplaatsen inhetgebied komtdevoorjaarssoort Anemone nemorosavoor.
Degraslanden zullen naeenbeheer gericht opverschraling in
de toekomst nog inwaarde stijgen;ook zullende ruigtvegetatiesnaeengeregeld maaien inwaarde stijgen.
Macrofauna
De aquatischemacrofauna werd nietonderzocht.Het gebied
lijktvooralvan belang voor semi-terrestrischeenterrestrische levensgemeenschappen vanvochtige bodem.
Amfibieën
Inde oude Aa-restanten paaien zeer grotegezelschappen Groene kikkers (totmeer dan 50mannetjes tegelijkertijd roepend
injuni 1983).Kleinewatersalamander,Bruine kikker enGewonepad zijnhier in klein aantal aanwezig.
Vogels
Devogelwereld werd niet onderzocht.
GEPLANDE INGREPEN ENWIJZIGINGEN
Volgens hydrologisch onderzoek door de Rijkswaterstaat zal
hetgebied door deverruiming vande Zuid-Willemsvaart niet
worden beïnvloed (ziebijlage 7 ) .Indien echter sluisBniet
ineengesloten put zalwordengebouwd, zaltijdensde bouw
vande sluis (gedurende 2jaar)eenwaterstandsverlaging van
10à 15cmoptreden.
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VERANDERINGENVANDENATUURWAARDEN
Devegetatievanhetmoerasendenattegraslandeniszeer
gevoeligvooreennogverderewaterstandsverlaging (volgend
opdeverlagingnaderuilverkaveling),ookalisditslechts
voortweejaar.Denatuurlijkeverlandingssuccessiezalverstoordwordenendegraslanden,dievooreendeelopveenbodemliggen,zullenindrogen(irreversibel).
DeaquatischemacrofaunavandeAa-restantenenslotenzal
zichvermoedelijktendelekunnenhandhavenenvooreenander
gedeeltekunnenherstellen.Eenprobleemhierbijzaldegeisoleerdeliggingvanditnatuurgebied zijn.Bijdefauna-gemeenschappenvandemoerassigebodem zijnzoweldehandhaving
alsdeherstelmogelijkhedenproblematischer.Deblijvende
schadezalhiertenminsteevengrootzijnalsbijdevegetatie.
Bijdeamfibieënenvogelszalhetherstelwaarschijnlijk
volledig zijn.Erbestaateenkleinrisico,datincombinatie
meteenzeerdrogezomerdeverdrogingsklapvooréénvande
aanwezigesoortennietisoptevangen.DitzoudandeKleine
watersalamandermoetenzijnofeeneventueelnietopgemerkte
soort (Knoflookpad?).
MAATREGELEN
Deschadeaanhetnatuurreservaat zalteondervangenzijn
doorminderonderbemalingtoetepassenbijdesluisbouw,zodatgeenverdroging terhoogtevanDeRoostoptreedt.
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SAMENVATTING
De natuurgebieden tussen sluisErpenBeekenDonk zijnalle
gelegenaandezuidwestzijdevandeZuid-Willemsvaart.Het
betreftvooraleenaaneengesloten bosgebied,waarvanmetname
een strook loofhoutvan50tot150meter breedte langshet
kanaaleenhoge natuurwaarde heeft.Eenbelangrijkdeelhiervan zaldoor ruimtebeslag verloren gaan.Herstel isgrotendeelsmogelijkdoor aanleg vaneennieuwe loofhoutzone.De
waardevanverdervanhetkanaalgelegen bosgedeelten (plaatselijkmeteensoortenrijke greppelfauna) wordt nietdoorde
kanaalverruiming beïnvloed.Hetbetreft echter merendeels
droge naaldhoutbossen.
Debosjes indeBoerdonksche Kampen,inhetdalvandeGoorloopenindeVoorbeemd zijnmomenteel sterk verdroogd.
Inhetgehele gebied geldt,dateenlichteverdrassing gunstig zouzijnvoordenatuurwaarden.Hierover isnader overlegmethetWaterschap nodig.
LIGGING, INDELING
Hettebeschrijven gebied ligtaandezuidwestzijdevande
Zuid-Willemsvaart vanafdegeplande sluisErptotaanBeeken
Donk.Hetnatuurgebied bestaat voornamelijkuitbossen,behorendetotdecomplexen HetLijnt (gem.Erp)endeBoerdonksche Kampen (gem.Lieshout).Aandezuidzijde hiervan,inhet
dalvandeGoorloop,liggen enkele kleine loofbosrestanten.
Overigens zijntendele brede houtsingels aanwezig enzijner
wellichtmogelijkhedenvoor natuurbouw.
Debenaming vandeonderdelen blijktuitkaartbijlage37.
LANDSCHAP
Ter hoogte van de bosgebieden d o o r s n i j d t de Zuid-Willemsvaart
h e t punt van samenkomst van twee o o s t - w e s t v e r l o p e n d e dekzandruggen. Aan de z u i d z i j d e h i e r v a n l i g t h e t d a l van de
Goorloop; deze beek b u i g t onder invloed van de hoge rug af
naar h e t o o s t e n . De z u i d e l i j k e rug i s t e r hoogte van de ZuidWillemsvaart ontgonnen: op de rug l i g t de Veerweg met b o e r d e r i j e n en a k k e r l a n d . De n o o r d e l i j k e rug i s wat l a g e r gelegen
en i s g e h e e l b e p l a n t met n a a l d b o s (Het L i j n t ) . Beide ruggen
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komen samen juistrondde Zuid-Willemsvaart,aande oostrand
van een ietslager gelegen gedeelte,de Boerdonksche Kampen.
Momenteel ishier een smalle zone loofhoutaanwezig,afgewisseldmet strokengrasland. Restenvanoudehoutwallenverraden,datook enkele voormalige cultuurlandpercelen bebost
zijn.
Noordelijkvanhet naaldbosgebied ligteengrootschaligeontginningsvlakte met rechte kavels enverspreide boerderijen.
Langseendeelvande kanaaldijk ligteenbredehoutsingel.
BODEM
Volgensde Bodemkaart van Nederland ,blad 51 oost,isopde
hoge zuidelijke ontginningsrug en inhet loofbosgedeelte van
de Boerdonksche Kampen eenhoge zwarte enkeerdgrond ontwikkeld en inde naaldbosgebieden van Het Lijnt eenveldpodzolgrond.Het noordelijkeontginningsgebied enhetdalvande
Goorloophebben eenbeekeerdgrond met een zavel-of kleidek.
Aldezegronden bestaan uit leemarm en zwak lemig fijn zand.
Volgensde Rijks Geologische Dienst (1984) komt alleen inhet
dalvande Goorloopplaatselijkmeerdan 0,5 m leem tot
1,20 monder hetmaaiveld voor.
WATERHUISHOUDING
Hetoppervlaktewater inhetgebied wordt in verschillende
richtingen afgevoerd.Het noordelijke gebied (HetLijnt,
gem.Erp) watertvia enkele slotenparallel aande Zuid-Willemsvaart afnaar het noorden. De Boerdonksche Kampen wateren
afnaar het westen.Het zuidelijkebeekdal,inde gemeente
Beek en Donk,watertviade Goorloopaf naar deoostzijde van
het kanaal.
Degrondwaterstanden inwinter envoorjaar zijn tendele rond
hetjaar 1980verlaagd doormaatregelen inhet kader vande
ruilverkaveling Erp.DeBodemkaart van Nederland,blad 51
oost,uitgave 1981 (bewerkt in 1978)geeft voor een groot
deel vandeontginning aande noordzijde envoor hetdal van
de Goorloop inhet zuiden grondwatertrap IIIaan,voor de
bosgebieden echter Vtot VI.Blijkensmetingen door Rijkswaterstaat inhet jaar 1981—'82kwamen hoge grondwaterstanden
(minder dan 40 cmonder hetmaaiveld) alleen voor direct aan
de Zuid-Willemsvaart.
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Het kanaalpeil bedraagtover dit traject 12,75m boven
N.A.P.. Debosgebieden liggen opongeveer 12,5tot 14m boven
N.A.P..Het kanaal heeft hier duseenenigszins verdrassende
invloed, zoalsblijkt uitdedoor Rijkswaterstaatvervaardigde isohypsenkaarten.Aangezien geen raaienvangrondwaterstandsbuizendoor het bosgebied gelegd zijn,ontbrekenhiervoor gedetailleerde gegevens.
WATERKWALITEIT
Dewaterkwaliteit vande Goorloop isde laatste jaren volgens
de landelijke enprovinciale normengoed. Doorde belasting
met effluent ende aanwezigheid van enkeleoverstorten moet
echter welvan zeer eutroof water gesproken worden.De kleinerewaterlopen zijn zwaar belastmetmeststoffen uitde agrarische omgeving. Indebosgebieden liggen echter diverse
sloten,die nietonder invloed van landbouw en bebouwing
staan.Het water hierin ismerendeels zuur.
HUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Dehoogste natuurwaarden inditgebied zijngelegen inhet
bosgebied Het Lijnt.Een smalle strook totop 150mvande
Zuid-Willemsvaart bestaat hier voor eengrootdeel uitvochtig loofbosop rabatten.Menvindt er eenvrij kenmerkende
vegetatie. Door deaanwezigheid vanveeldood hout isdeze
strookookornithologischvan belang.Enkelediepere greppels
inHet Lijnt herbergen eengoed ontwikkeldemacrofauna-gemeenschap,karakteristiek voor temporair,voedselarm, (zwak)
zuur water.Hetgrootstedeelvan hetbosgebied heeftechter
nauwelijks watervoerende greppels.
Debospercelen enhetcultuurland vande Boerdonksche Kampen
zijnverdroogd,evenalsde richting Beek en Donkgelegen
loofhoutbosjeslangsde Goorloopen inde Voorbeemd.
Denoordrand van Het Lijnt isvanbelang voor Bruine kikkers
buitende paaitijd. De inde waarderingstabel vermeldewaarden hebben betrekking op ééngrote paaiplaats van Bruine kikker en Gewonepad,eneen aantal kleinere paaiplaatsen,alle
gelegen in cultuurland.
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GEPLANDE INGREPEN EN WIJZIGINGEN
Doorde kanaalverruiming gaat een strook van 50 à60meter
van het huidige bosgebied verloren.Het kanaalpeil zalniet
wordengewijzigd,maar door deverruiming van het profiel
wordtmet name inde zomer een stijging vanhet freatisch
vlak van5 à 10cmverwacht (ziebijlage 7 ) . Voor denatuurwaarden zouditopdemeeste plaatsen gunstig zijn,maar de
indirectegevolgen zijnbeslist nadelig.UitoverlegmetWaterschapdeAableek namelijk,dat slotengegraven ofaangepast zullenworden omdehuidige situatie te kunnenhandhaven.Enerzijdsbetekentdit plaatselijk eenextra ingreep,
anderzijdsvormen steedsland- en bosbouw ennietdenatuurwaardede basis,waaropde waterhuishouding zalwordenafgestemd.
Voor de beoordeling vande verandering vande natuurwaarden
wordtdaarom (evenalselders in "verdrassingsgebied") aangenomen,dat alsresultante van alle ingrepengeen verdrassing
ofverdroging zaloptreden. Zieechter ook onder "Maatregelen".
VERANDERINGEN VANDE NATUURWAARDEN
Het waardevolle vochtige loofhout langshet kanaal inHet
Lijnt ende Boerendonksche Kampen zalvergraven worden.Daar
waar het kanaalpeil bovenhetmaaiveld vande naaste omgeving
komtteliggen,zaldoor kwel uit het kanaalweer eendrassige zoneontstaan. Daardezedanonder naaldhout komt te
liggen,zal zij zeker minder waardevol zijn.Eendeelvande
verliezen kan eventueel tijdelijk zijn: zieonder "Maatregelen".
MAATREGELEN
Geziende bijzonderewaardevande strook langsde Zuid-Willemsvaart kanvooraldoor vermindering vanhet ruimtebeslag
hetverlies aannatuurwaarden beperktgehouden worden.
Hetverliesvan een loofhoutzone zal slechts tijdelijk zijn,
indien ineen evenbrede strook het huidige naaldhoutvervangenwordtdoor loofhout.Volledig herstelvande levensgemeenschap zalechter tientallen jarenduren enblijvend verliesvan enkele soorten iswellicht onvermijdelijk. Inieder
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geval isherstelvan een zobreed mogelijke strook loofbos
lonend en zullen hierdoor dehuidige waardenmerendeelsterugkeren.
Een lichteverdrassing door het achterwege laten van tegenmaatregelen isvanuit natuurbehoudsoogpunt gunstig. Omdat een
deelvanhetgebied momenteel wordt beheerd door de stichting
"Brabants Landschap" engeziende recenteverdroging inde
Boerdonksche Kampen isoverleg over ditpunt vangrootbelang.
Ontsluiting vande kanaalzonedoor goed berijdbare wegen is
vooral voor devogelwereld ongunstig.
NADERE BESPREKING VAN DEGEGEVENS
Vegetatie

^^rfankx:he_K

mjpen e.n_hetLijjit

Ineen smalle strook langshet kanaal,achter dedijk,ligt
eenvochtig eikenberkenbos oprabatten,opdemeeste plaatsen
met hakhout er onder van Alnusglutinosa,Quercusrobur en
Frangulaalnus.Ditbostype gaatverder vanhet kanaalover
ineendennenbos.Naast een aantal secundair verdroogde delen
langshet kanaal (Boerdonksche Kampen) komenook zeer natte
delen voor (Het Lijnt), waar injuni 1982overal water inde
greppels stond.Hier komen soorten voor alsOsmunda regalis,
(ook inde Boerdonksche Kampen), Athyrium filix-femina,Moliniacaerulea,Holcus lanatus,Carex acuta (indegreppels) en
hier endaar Sphagnum fimbriatum.
Go^r^Loop
Langsde benedenloopvande Goorloop ligteenaantal restanten bos,die alle zeer sterkverdroogd zijn.Het zijnvoor
hetmerendeel populierenaanplantingen opverruigd grasland.
Inhet zuidwesten langsde Goorloop ligteen populierenbosje
met eendichte struiklaag vanAlnusglutinosa,Fraxinusexcelsior en Quercus robur maar met eenverstoorde kruidenondergroei vanvoornamelijkUrticadivica.
Voorbeemd
Inde Voorbeemd ligteendrietal bosjes.Eenoud elzenhakhout
met Prunuspadus en Salixcinerea heeft eendroge kruidlaag
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vanvoornamelijkHolcuslanatusen Rubusspec.Ditbosje is
omgevendoor hooilandenvan Holcus lanatus waarlangs een rij
oude knotwilgen staat (Salix alba).Verder betreft het een
populierenboomweide eneen populierenbosmet een struiklaag
vanAlnusglutinosa en alsdominante soort inde kruidlaag
Urticadioica.
Aquatischemacrofauna
Van 'tLijnt zijneen aantal percelen langshet kanaal zeer
sterk begreppeld maar droog.Waarschijnlijk ishet ervroeger
natter geweest.
Dicht bijhet kanaalvoeren enkelegreppels (korte) tijdwater,afhankelijk vandediepte vande greppel.Desoortenrijkdom ineendiepe beschaduwde drinkput aande rand van een
weiland isvanwegedegeïsoleerde ligging enhet kleineoppervlak nietgroot.Enkelegoed vliegende kevers uitpermanent water (Agabus sturmii en Hydroporusplanus) en een kever
diemeer insemi-permanentwater voorkomt (deacidophiele Hydroporus incognitus) enenkele soorten karakteristiek voor
temporair water (desteekmuglarvenAedescantans enA.punctor (acidobiont),de keverlarvenMicrocara testacea en Agabus
chalconotus) zijnergevonden.Daarnaast komen enkele weinig
eisende soorten voor:de kevers Agabus bipustulatus,Helophoruscfminutus,H.cf aquaticus en H.cf flavipes.Niet diepe
greppelsmet eikeblad als substraat zijnook soorten-arm.
Naast enkele begeleidende taxa komen soorten karakteristiek
voor temporair water voor:de larvenvande steekmug Aedes
cantans enA.punctor (acidobiont),vande pluimmug Mochlonyx
culiciformus envande kokerjuffer Trichostegia minor.Een
onbeschaduwde sloot loodrecht ophet kanaal langseen weiland
iswaarschijnlijk voedselrijker.Hetdeel (ca.75m)dat
dichter bijde Zuid-Willemsvaart ligtvoertpermanentwater.
Derestvalt (indroge) zomersdroog. Hetpermanent watervoerendedeel herbergteen soortenrijke levensgemeenschapbestaande uit algemeen voorkomende soorten.De vedermuglarve
Zavrelimyianubila indiceert kwel.
Opgrotere afstand (meerdan ca. 200 m)van het kanaal is't
Lijntdroog.Slechts enkelediepe greppelsvoerenwater.Een
greppelmet pijpestrootje (Molinia caerulea)metvoedselarm
(zwak) zuur water enmet nietveel loofblad opde bodem is
soortenrijk.Naast enkelepermanente soorten (de keversAga-
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bus sturmii en Dytiscus sp (1)) zijner aantal semi-permanentesoortengevonden:de keversHydroporusgyllenhalii,H.pubescens (beide acidobiont),H. incognitus ende steekmuglarve
Aedescinereus (beide acidophiel). Bovendien zijn erdiverse
temporaire soorten aangetroffen:de larvevande steekmugAedespunctor (acidobiont),vandevedermug Paralimnophyeshydrophilus,vande kever Microcara testacea ende volwassen
kever Agabusmelanocornis (acidophiel). De larvenvandevedermuggen Macropelopia sp,Polypedilumcf uncinatum,Psectrocladius platypus enTelmatopelopianemorum zijneen kenmerkendecombinatie van (semi) temporaire,zurewateren.De
soortenrijkelevensgemeenschap isevenwichtig opgebouwd en
karakteristiek voor ditmilieu.Eengreppelmet blad vande
Amerikaanse eik (Quercusrubra) en naaldenvande Groveden
(Pinus sylvestris) opde bodem isveel soortenarmer;hetwater isvoedselarm en zuur.De temporaire soorten:de steekmuglarveAedes punctor ende keversHydroporus melanarius
(beide acidobiont), Agabusmelanocornis (acidophiel),de
"land"-kokerjuffer Enoicyla pusilla ende niet karakteristiekebegeleider Anacaena globulus zijndaar gevonden.

Amfibieën
Inhetbosgebied komengeenpaaiplaatsen vanamfibieënvoor.
Ter hoogtevande toekomstige sluisB iseengrote paaiplaats
van Gewone pad enBruine kikker,meer verspreid inhet cultuurland komennog enkele kleine paaiplaatsen van Bruine kikkersvoor.Indegehele noordrand van Het Lijnt isde Bruine
kikker buitendepaaitijd zeer talrijk.
Vogels
Door de aanwezigheid vanveeldood houtheeft zich inde
12,7haoud bosende eiken-berkenlaaneen rijk vogelleven
ontwikkeld.Vande Zwarte specht zijntwee broedparen aanwezig,vande Groene specht één envande Grote bonte specht
vier.De Kleine bonte spechtwerd totnu toealleen injanuari,maart enoktober waargenomen, zodatbroeden onzeker is.
Door deovervloed aanvoedsel en natuurlijke nestholtenbereiken spechten enmezen zeer hogedichtheden.
Veel roofvogels (Havik,Sperwer,Buizerd,Torenvalk enBoomvalk) zijner broedvogel.Opplaatsen waar eenhoge kroonlaag
eneengoed ontwikkelde struiklaag voorkomen,komtde Fluiter
totbroeden (maximaal 2paar). Zeer waarschijnlijk broedt ook
de Houtsnip.
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EIJCKENLUSTENDELAARDONK (BeekenDonk)
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SAMENVATTING
Hetlandgoed Eijckenlustontleentzijnnatuurwaardevooral
aandeoudeeikebomenenplaatselijkaanwezige,maarniet
rijkontwikkeldevochtminnendebosvegetaties.Slechtszeer
plaatselijk isdeaquatischemacrofaunavanbelang.Doorde
sterkeverdrogingnadekanaalverruiming zullendezevegetatieenmacrofauna zichopveleplaatsennietkunnenhandhaven,hoeweldegrachtendeslotenzogoedmogelijkoppeil
gehoudenzullenworden.Doorruimtebeslagvanwegengaateen
strookaandezuidrandvanhetlandgoedverloren.
IndeLaardonk (bijdeBroekkant,oostelijkvanEijckenlust)
liggenenkelevrijdrogepopulierenbosjes,waarinslechts
zeergeringewaardevermindering teverwachtenis.
LIGGING
NabijdebebouwdekomvanBeekenDonk,aandeoostzijdevan
deZuid-Willemsvaart,ligthetlandgoed Eijckenlust,meteen
totaleoppervlaktevanongeveer 40ha.Aandeoverzijdevan
deAa,tenzuidenvandeBroekkant,vindtmendeLaardonk:
eencultuurlandschapmetenkelekleinebosrestanten.
LANDSCHAP
Hetlandgoed Eijckenlustisgelegentusseneenbochtvande
Aaeneenwestelijkeaftakkingvanditriviertje.Hetkasteel
zelfisomgevendooreenringgracht,zodathetgeheelbijzonderwaterrijk is.Buitenderinggrachtvindtmenbredehoutsingelsmettendelezeeroudeloofbomen,enkelepopulieraanplantingen,eenkleineikenbosjeenwatgrasland.
DeLaardonkiseenafwisselendcultuurlandschap,doorsneden
dooreenbeekje,deBroekAa.Verspreidoverhetgebiedliggenenkelekleinepopulierenbosjes.
BODEM
Inbeidegebiedenbestaatdebodemgrotendeelsuitbeekeerdgrondenmetleemarmenzwaklemigfijnzand;zijhebbeneen
zavel-ofkleidekvan 15à40cmdikte.Vooreenzeerklein
gedeelteligthetnatuurterreinophogezwarteenkeerdgrond,
respectievelijkoplaarpodzolgrond.
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WATERHUISHOUDING
Ter hoogtevanEijckenlustligthet kanaalpeilmomenteel op
14,95m boven N.A.P.,dit isongeveer eenmeter boven het
maaiveld inhetdalvandeAa.Voor het landgoed ishetwaterhuishoudkundig beheer van de Aavangrote invloed;hetriviertjewerkt vooralontwaterend.Degracht wordt zoveelmogelijkopeenconstant peilgehouden. Hetgrootste deel van
hetgebied heeftvolgensde Bodemkaartvan Nederland,blad 51
oost,grondwatertrapIII.
Debosjes inde Laardonkliggenongeveer een kilometer vande
Zuid-Willemsvaart. DeBroek Aaheeft hier ontwaterende invloed.Eenvande bosjeshad (in 1978?)grondwatertrapVI,
deoverige grondwatertrap III.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Denatuurwaarde van het landgoed Eijckenlust is voornamelijk
gelegen inde prachtige eikenlanen,eeneikenbos ende slootranden inhet weilandencomplex aande noordzijde. Zowelde
populierenbossen alshet eikenbos zijn tamelijkdroog,met
wél een aantal vochtminnende plantesoorten. Inhet eikenbos
ligteen tijdelijk watervoerende greppelmet eenkarakteristieke,maar niet soortenrijke fauna.
Devogelgemeenschap van hetoudere loofbos enbroekbos zijn
weinig ontwikkeld. Vanbelang ishet (incidenteel ?) broeden
vande Ijsvogel.Deamfibieénwerdenonvolledig onderzocht;
bijzondere soorten werden nietopgemerkt.
Depopulierenbosjes inde Laardonk zijn tamelijkdroog;de
rabatsloten voerenmeestal geen water. Inde struiklaag ende
kruidlaag komen slechtsplaatselijkvochtminnende soorten
voor.
GEPLANDE INGREPEN EN WIJZIGINGEN
Ter hoogtevan Eijckenlust zalde Zuid-Willemsvaart aande
oostzijde nietverbreed worden.Wel zaldoor wijzigingen in
de ligging vande rijksweg ende weg naar Gemerteendroog
eiken-beukenbosjegrotendeelsverdwijnen,evenalshet zuidelijk deelvan de laan langsdeAa.
Dehuidige sluis nr. 6komttevervallen en iets zuidelijker
wordtde nieuwe sluisAarle-Rixtelgebouwd. Inhet tussenlig-
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gendegedeelte zalhet kanaalpeildalenvan 14,95 naar
12,75m +N.A.P..Hierdoor zalophet landgoed verdroging optreden:nabij het kanaal ruim 35 cm,inhetoostelijkdeel
ongeveer 10cm (ziebijlage8 ) .
Inde Laardonk iseenverlaging vandegrondwaterstanden te
verwachten indegrootte-orde van5cm (ziebijlage8 ) .
Bijde berekende verlaging van het freatischvlak isgeenrekening gehoudenmet deverdrassende invloed van omlegging
Helmond bovenstroomsvan sluisAarle-Rixtel (ziebijlage
43).Ophet hier beschrevengebied zaldeze invloed echter
minimaal zijn.
VERANDERINGEN VAN DE NATUURWAARDEN
Doorde sterkegrondwaterstandsdaling inhet landgoed Eijckenlust zullendevochtminnende planten uitdepopulierenbossen enhet eikenbosje verdwijnen.Degreppels zullenvoor
hetgrootstedeeldroogvallen,waardoor hier demooierandvegetaties ende karakteristieke macrofauna verloren zullen
gaan.indienook enkele sloten aande noordzijde oppeilgehouden worden zalde waterkwaliteit hier geheelveranderen.
Voor de amfibieën zalhet terrestrische biotoopminder gunstig worden.Vandevogels zalde Nachtegaal door biotoopveranderingen achteruit gaan.
MAATREGELEN
Het isnuttig na tegaan,inhoeverre eenhoger stuwpeil van
de Aadedaling van het freatisch vlak kan tegengaan.Daarnaast ishetwenselijk eenmogelijkheid teontwikkelen omook
indroge zomersde waterpeilen ophet landgoed instand te
houden.
NADERE BESPREKING VAN DE GEGEVENS
Vegetatie
Ophet landgoed Eijckenlust zijnprachtige laanbeplantingen
bestaande uitoude Zomereiken;de kruidlaag isdroog metalleenWitbol en Smeerwortelalsvochtminnende soorten.Het bos
ophet landgoed bestaat voornamelijk uit populierenbossen met
eenBrandnetelondergroeiwaarin tochvrij regelmatig vochtminnende soorten worden aangetroffen. Dit zijno.a. Riet,
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Zwarte els,Grauwewilg,Vogelkers,Engelwortel,Scherpe zegge, Smeerwortelen Harig wilgeroosje. Langs de populierenpercelen liggen slootjesmet soorten uitde Rietklasse en
hier endaar uithet Moerasspireaverbond.Aande noordkant
ligteen eikenbos (Zomereik)met eenAlno-Padion-ondergroei
vanhetdrogere typemeto.a. Ruwe smele,Hop,Vogelkers,Es
en Zwartebes.Aande zuidkant van het landgoed ligtnog een
droog eiken-beuken-bosje.Ten zuidenvande Hannoverse dreef
ligteencomplex weilandenmet slootjesdie eenmooie
randvegetatie bezitten. Ditbetreft soorten voornamelijk uit
de Rietklasse enhetMoerasspireaverbond,maar ook soorten
als IJle zegge,Bosrus,Moerasrolklaver en Koekoeksbloem.
Inde Laardonk liggen eendrietal populierenbosjes,oprabatten. Ze ziener echter heden tendagedroog uithoewel er zeker inde struiklaagmaar ook inde kruidlaag vochtminnende
soortenvoorkomen.Hetoostelijke bosje aande Biezenweg is
een eiken-berken bosjemet Vlier,Meidoorn,Lijsterbes enVogelkers inde struiklaag. Inde kruidlaag domineert de
Braam.Hetwestelijkebosje isvochtiger met Grauwe wilg,
Zwarte elsmaar ookmet veel Eik. Ook inde kruidlaag vindt
men vochtminnende soorten alsWitbol,Rietgras en Gewonewederik;verder isdeze kruidlaag erg gestoord. Het populierenbos tennoordenvandeze bosjes heeft eengestoorde Brandnetel-ondergroei.
Een bosje tenwesten van Broekkant,langsde weg naar Gemert,
iseen populierenbosmet een struiklaag (uitgegroeid voormalig hakhout) van Zwarte els,Eik en Vlier.Ook staat er in
het westelijkedrogere deel wat naaldhout. De kruidlaag is
erg gestoord; inhetoostelijkedeelvoornamelijkBrandnetel,
Kleefkruid en Zevenblad en inhet westelijkedeel isdeze
kruidlaag bijnageheel afwezig.
Aquatischemacrofauna
Inde afgesloten greppel inhet eikenbos ligteikeblad.De
bodem is'lemig. Dewaterdiepte is 20tot 30cm. Delevensgemeenschap bestaat uit soorten karakteristiek voor temporair
water:de keversMicrocara testacea en Hydraena britteni,de
bloedzuiger Dina lineata ende steenvlieglarve Nemouracinerea. Desoortenrijkdom isnietgroot,omdatdoor het eikeblad
een aantalvoor temporair water kenmerkende soorten hier niet
kunnen leven.
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Vogels
Devogelgemeenschapvanouder loofbos isslecht ontwikkeld.
Vande kenmerkende soorten werd alleende Kleine bonte specht
aangetroffen (in 1982:1broedgeval).
In 1983werdenvier territoriavan de Nachtegaal geteld.
Houtsnip en Sprinkhaanrietzanger werden nietwaargenomen.
Vermeldenswaard zijnhet broedenvan eenpaar Kerkuilen en
eenpaar Ijsvogels in 1983.Van andere jaren zijngeengegevens bekend.
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SAMENVATTING
Vooraldenattehooilandeneneenaantalkwelslootjesen
greppelsvanHetLaarvertegenwoordigeneenhogenatuurwaarde,diezelfsbijeengeringedalingvanhetfreatischvlak
ingevaar komt.IndeLieshoutschebeemden,eencomplexvan
populierenbossen,zijndewaardenminderhoogenis(gezien
deeveneenszeergeringewaterstandsdaling) slechtsgering
waardeverliesteverwachten.
INLEIDING
HetLaariseencomplexvanpopulierenbossenennattegraslandenindegemeenteAarle-Rixtel,aandenoordzijdevanhet
Wilhelminakanaal.DeLieshoutschebeemdenbevatteneenaantal
populierenbossenaandewestzijdevandeGoorloop,voornamelijkindegemeenteLieshout.Eenenander isaangegevenop
kaartbijlage37.
EendeelvanHetLaarheeftvolgensStiboka (1981)grondwatertrapII.Erkomtveelveenvoor,tendelemeerdan1m
vanafhetmaaiveldtot1,2monderhetmaaiveld (RijksGeologischeDienst,1984,bijlage 64). DebosjesvandeLieshoutschebeemdenhebbenvolgensdezebronnentendelegrondwatertrapIII;indebovenste 1,2mwordthiermeerdan0,5mleem
aangetroffen.
Tengevolgevandekanaalverruiming wordtinbeidegebieden
eengrondwaterstandsdaling vanongeveer5cmverwacht(zie
bijlage 8).Inhethiernavolgendewordtaangenomen,dateen
peilveranderingvanhetWilhelminakanaalnietnogeenextra
dalingvanhetfreatischvlakzalveroorzaken.
Amfibieënenvolgelswerdeningeenvanbeidegebiedenonderzocht.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenwordtgegeveninbijlage40.
Vegetatie
HetLaar
Eenpopulierenbosopvoormaligvochtighooiland,metvele
greppels.IndezegreppelsiseenMagnocaricion-vegetatie
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ontwikkeld met Carex elataenCarex acuta.Inhet perceel
zelf staan soorten als:Lythrum salicaria,Angelicasylvestris,Glyceria fluitans,Cirsium palustre,Lychnis flos-cuculi, Rumex acetosa,Cardaminepratensis en Calamagrostiscanescens.Oostelijk tegenhetpopulierenbos aanligteennat
voedselrijk hooiland met Carexcuprina,Holcuslanatus,Equisetumpalustre en Polygonum amphibium.
Westelijk van het populierenbos ligt een zeer waardevol nat
hooiland ('t Weike).Hierin komen soortenvoor als:Carex
disticha (zeer veel), Calthapalustris (veel),Myosotispalustris,Lychnis flos-cuculi (alle soorten uithet Calthion),
Filipendula ulmariaenValeriana officinalis (soorten uithet
Filipendulion),Carex nigra,Valerianadioica,Peucedanum palustre,Ranunculus flammula,Orchismajalis,Potentillapalustris,Hydrocotyle vulgaris enMenyanthes trifoliata (alle
soorten uitde klasseder Caricetalia).Achter 'tWeike ligt
een ruiger zeer nat rietland met Filipendula ulmaria,Carex
acuta,Caltha palustris enenkele Salix-struikjes. Inhethelegebied liggen laaggelegen voedselrijke graslanden met
waardevolle slootjesmet Hottonia palustris en Ranunculus aquatilis somsnog omgeven door een houtwalvan elsenwilg.
Hoeweldezegraslanden nu rijk bemest zijn isde potentiële
waarde vandeze graslandengroot.
De_KieshoutseheJseariden
Eencomplex populierenbossen,waarvan eendeelopgrasland,
eendeelmet eenbrandnetelondergroei eneendeelmet een Alno-Padion-ondergroei.Bijdeze laatste isniet alleende
struiklaagmaar ook de kruidlaag goed ontwikkeld metvele
vochtminnende soorten zoals:ijle zegge,penningkruid,gele
lis, kalejonker enhennegrasmaar ook veelbrandnetel.
Aquatischemacrofauna
Inhet noord-oostelijkepopulieren-perceelbij 'tLaar liggen
opca. 20m afstand van elkaar enigeondiepe greppels.Delevensgemeenschap inde nattegreppels iskenmerkend voor voedselrijk temporair water.Enkele vrij zeldzame soorten zijner
gevonden:de bloedzuiger Dinalineata,de keversHelophorus
strigifrons enHydraena britteni.Andere temporaire soorten
zijn:de slak Anisus leucostoma,de keverlarveMicrocarates-
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tacea,desteekmuglarvenCulisetamorsitansenAnophelesclaviger,desteenvlieglarveNemouracinereaendeplatwormDalyelliaviridis.OokdelarvevandekokerjufferLimnephilus
incisus/affinisiseraangetroffen.Delevensgemeenschapis
soortenrijkenevenwichtigopgebouwd.Opveleplaatseniser
sprakevankwel.Deijzerrijkeslootdielangsditperceel
ligtstaatinverbindingmetzwaarbemestcultuurlanden
heefteendikkesapropeliumlaagopdebodem.Delevensgemeenschapiserzeersoortenarm.
IndeLieshoutschebeemdenzijnalleenondiepegreppelsaanwezig,dievooraquatischemacrofaunaweiniggeschiktbiotoop
bieden.
VERANDERINGENVANDENATUURWAARDEN
Degeringewaterstandsdalingvanongeveer5cmzalalleenvan
invloed zijnopdezeergevoeligesoorten.Ditisvooralvan
belang inHetLaar,omdathiervelevandergelijkesoorten
voorkomen.IndeLieshoutschebeemdenzalwellichtookeen
enkelesoortingevaar komen,dochditkanindewaarderingstabel (bijlage40)niettotuitinggebrachtworden.
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SAMENVATTING
Ten noordenvan Helmond ligteengroot aantalgrienden enandere bosjesmin ofmeer verspreid inhetdalvande Aa.Een
deel hiervan isvochtig tot zeer nat enheeft eenhogenatuurwaarde.Ook inhetcultuurland komennog waardevolle elementen enhogepotentiële waarden voor,waarschijnlijkonder
invloed van kwelvan regionaal grondwater.
Door ruimtebeslag vanhet tegraven kanaalendoor verdroging
tijdensde uitvoering treedt aanzienlijk waardeverliesop,
hetmeest inhet zuidoostelijkgelegen griendencomplex,hier
aangeduid als "DeWolfsputten".Hier isook uiteindelijk enigeverlaging vandewinterwaterstandenenverliesvan kwelte
verwachten,vooral naverlaging van het kanaalpeil tot
14,75m (dit inafwijking vandedoor Rijkswaterstaatverstrektehydrologische gegevens).Verder zalhet nieuwe kanaal
eenbelangrijke barrièregaanvormen,waardoor de natuurgebieden indeze streekmeer versnipperd worden.
Het isvan belang verdroging tijdensde uitvoering vande
werkzaamheden tebeperken of tevoorkomen.Verder verdient
natuurbouw langshet kanaal aanbeveling.Met nameliggener
mogelijkheden inhetdriehoekige eiland tussen hetoude en
nieuwe kanaal en hetWilhelminakanaal.Natte oeverstroken
zijnhetmeest functioneel inhetdroge traject langsde stad
Helmond.

LIGGING, INDELING
Vanaf degeplande sluisAarle-Rixtel looptde omlegging
Helmond door het Dalvande Aa.Hetgebied ten noordenvande
weg Aarle-Bakel zalworden aangeduid alsde LangeBeemd,ten
zuidendaarvan hetgebied tussendehuidige Zuid-Willemsvaart
ende Nieuwe Aa alsde Eeuwselsendegebieden aande rechteroever vande Nieuwe AaalsdeWolfsputten. Zie kaart bijlage41.
LANDSCHAP
Inde Lange Beemd wordthetdalvandegenormaliseerde Aa,
dat enige honderdenmeters breed is,aandeoostzijdebegrensd door een ietshoger gelegen gedeelte,datopdegeomorfologische kaart blad 51 alslaag landduin wordtaangeduid.Hetgebied isvrijwel geheel inagrarisch gebruik.Er

- 240 -

liggenenkelepopulierenbosjesenloofhoutsingels.Aande
oostzijdevanhetlandduinstroomtdegenormaliseerdeBroek
Aa.
IndeEeuwselsishetagrarischgebruik inhetalgemeenextensiever.Hetgroteaantalmoerasbosjesmetveelwilgenen
rietishieraspectbepalend.IndeWolfsputtenligteenrioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI),omgevendoordroog
loofhout.Aandezuidzijdesluitdaaropeengriendaanvan
ongeveer20ha.Meernaarhetoostenvindtmennogwatloofhout,kleinschaligegraslandjes,eenmoerasjeenookeen
kleinenaaldhoutaanplant.
InhetzuidelijkgedeelteheeftdeHelmondsenieuwbouwwijk
"DeEeuwsels"eendominerendeinvloed.
BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland,blad 51oost(Stiboka,
1981),bestaatdebodemineengrootdeelvandeLangeBeemd
endeEeuwselsuitBeekeerdgrondenmeteenzavel-ofkleidek
van 15-40cmdikte.Plaatselijk indeEeuwselsenvooralin
deWolfsputtentreftmenMadeveengrondenaan,in
laatstgenoemdgebiedookMoerigeeerdgronden,beideopzand.
Tenslottekomenopenkeleplaatsennoghogezwarteenkeerdgrondenvoor,metnameinhetnoordelijkdeelvandeLange
Beemd.
WATERHUISHOUDING
Hetgebiedwordtontwaterddoorde (Nieuwe)AaendeBroek
Aa.Rondderioolwaterzuiveringsinstallatie isdewaterhuishoudinggestoorddoorgraafwerkendiepeontwateringssloten.
Elderskomenveelijzerrijkeslotenvoor,diemerendeelsondiepontwateren.Vermoedelijktreedtineengrootdeelvan
hetgebiedkwelopvanuithetregionalegrondwater.
Volgensopnamein 1978(?)(StiBoKa,1981)overheerstinde
LangeBeemdgrondwatertrapIII,indeEeuwselsIIenIII,in
deWolfsputten IIenindemeeroostelijkgelegenhogere
grondenVI.Demaaiveldhoogte inhetAadallooptvan 15,4m
bovenN.A.P.inhetzuidentotruim 14maandenoordzijde
vandeLangeBeemd.Hetpeilvandehuidige Zuid-Willemsvaart
ligtop 14,95m.Deverdrassinglangshetkanaalspeeltechterdoordeontwaterende invloedvandeAahoogstensinhet
zomerhalfjaareenrol.
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DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenwordtgegeveninbijlage42.Amfibie'énenvogelswerdennietonderzocht.Behalvedeindehiernavolgendegenoemdenatuurterreinenkomennogenkeledrogeofsterkgestoordebosjesvoor,
b.v.tennoordenvandeWolfsputten,nabijScheepstalenin
deDierdonkscheBeemden.
Vegetatie
IndeLangeBeemdisvooraleennatbosjevanGrauwewilgen
Zwarteelsvanbelangvooreenvochtminnendevegetatie,evenalseenaantalgreppelsengreppelranden inhetcultuurland.
Overigenszijndebosjesminofmeerverdroogd engestoord.
VandeEeuwselsvaltalleenhetnoordelijke,opkaartbijlage
41aangegevengedeelte,binnenhetonderzoekgebied.Erligt
eenvrijgrootcomplexvannattegriendenmetvegetaties,die
tothetElzen-vogelkersverbondenhetMoerasspireaverbondbehoren.Eenaantalnatteweilandenheeftpotentieelhogewaarde.
IndeWolfsputtenkomendrogereennatteredelenvoor,merendeelswilgengriend.MenvindtertothetElzen-vogelkersverbondbehorendewaardevollekruidenvegetaties,maarookdiversestoringsgemeenschappen.
Aquatischemacrofauna
Monstersvandeaquatischemacrofaunawerdenalleengenomen
indeWolfsputten.IndeLangeBeemd zijnnauwelijksvoormacrofaunabelangrijkegreppelsaanwezig,tenzijinhetcultuurland.AandeEeuwselswerdonvoldoendeaandachtbesteed.
DegreppelsindeWolfsputtenherbergen levensgemeenschappen
vanstilstaandeenzwakstromendetemporairewateren,metdiversekwelindicatoren.Inhetalgemeenzijndegreppelsniet
rijkaansoorten,maardemacrofaunaiszeerkarakteristiek
enbevatplaatselijkweinigstoringselementen.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
Deomlegging HelmondvandeZuid-Willemsvaart looptmidden
doordeLangeBeemdendeWolfsputten.Omdathethiereenge-
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heelnieuwkanaalgedeeltebetreft,isdeinvloedvanhet
ruimtebeslaggroot.IndeLangeBeemd komtbovendieneen
nieuweaansluitingophetWilhelminakanaal.
Hetkanaalpeilzalindittrajectaanvankelijk 14,95,later
14,75mbovenN.A.P.zijn.Volgensbijlage43zalhetonderhavigegebieddaarbijverdrassen (vgl.Roijen,invoorb.:nota84.16).Aangenomenwordt,o.a.geziendeaanwezigheidvan
eendoorlopendeleemlaagenkelemetersonderhetmaaiveld,
datdeverdrassing zichnietvervanhetkanaalzaluitstrekken:openigehonderdenmetersafstandbedraagtdeverhoging
vanhetfreatischvlaknogslechts 10cm (inde zomer).Het
gebied "DeEeuwsels"zaldanooknietwordenbeïnvloed.
Bijnaderebestuderingmoetenbijdezeverwachteverdrassing
enigekanttekeningengemaaktworden.Allereerstgaatdeberekeninguitvaneenkanaalpeil 14,95,terwijldituiteindelijk
14,75wordt.Opdetweedeplaatsmoetookdewintersituatie
indebeschouwingenbetrokkenworden.Danblijkt,datineen
grootdeelvandeWolfsputtenhetkanaal (vooralinhetwinterhalfjaar)verdrogendgaatwerken.DitgeziengrondwatertrapIIinditgebied (plaatselijkstaathetindewinter
plasendras!)endehoogteligging (merendeelstussen 15,0en
15,4m+N.A.P.).Metnamezalookdekwelnabijhetmaaiveld
hiervrijwelgeheelwegvallen.
Eenanderprobleem isdeaanlegfasevanhetkanaal.Volgens
mondelingemededeling zalhetkanaalindendrogegegraven
wordentotaandeleemlaag,diezichopenigemetersdiepte
onderhetmaaivelduitstrekt.Ditzalongeveereenhalfjaar
duren.Indieperiodeiseenvrijsterkeverdroging teverwachten.Rekeningmoetwordengehoudenmeteendalingvanhet
freatischvlakvanenigedecimeterstotopeenafstandvan
bv.500meter.Ditbetekenteentijdelijkeverdrogingvan
vrijwelgeheeldeLangeBeemdendeWolfsputten.IndeEeuwselszaldeinvloednietmerkbaarzijn.
Degeplandehogebruggenzullenweinig schadeaandenatuur
veroorzaken.
VERANDERINGVANDENATUURWAARDEN
DoorruimtebeslaggaatindeWolfsputteneengrootdeelvan
eenvochtiggriendverloren,evenalseendeelvaneenvochtig
eiken-populierenbosje.IndeLangeBeemdgaatvanwegede
nieuweaansluitingnaarhetWilhelminakanaaleenheelbosje
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verloren,datvoordehelftuitdroogeikenbosbestaaten
voordeanderehelftuitnatwilgenbos.
Verder isindeWolfsputteneentijdelijkeverdrogingteverwachten,dievoorgevoeligeelementenvanvegetatieenfauna
eenblijvendeschadekanbetekenen,vooralookomdatineen
verdrogingsperiodeverhoogdemineralisatieeneenstoringsvegetatiegaanoptreden.Bovendienzullenineengrootdeelvan
deWolfsputtendekwelinvloedverminderenendehogewinterwaterstandenuitblijven,wanneerhetkanaalpeilzalworden
teruggebrachttot 14,75m+N.A.P..Eenenanderheefttot
gevolg,dathiervrijwelallehogerewaardenverlorenzullen
gaan.Eenenanderisweergegevenindewaarderingstabel
(bijlage42).
Inhethelegebiedgaathetnieuwekanaaleenbelangrijke
barrièrevormen.Populatiesvanallerleiplante-endiersoortenzullenhierdoorvanelkaargescheidenworden.Hetkanaal
werktmeeaaneenversnipperingvannatuurgebiedenindeze
streek.Bijhettoepassenvanstalendamwandenzullenvele
dieren,dieinhetkanaalterechtkomen,verdrinken,waaronderookdiversezoogdieren.
MAATREGELEN
Bijhetgravenvandeomlegging Helmond ishetvanbelang,
datdenatuurgebieden zoveelmogelijkontzienwordenbijde
wijzevanuitvoering.Datwilzeggen,datbv.hetberijden
vannatuurterreinenhetstortenvangronddaarwordtvermeden.
IndeWolfsputtenzoudetijdelijkeverdroging sterkbeperkt
kunnenwordendoortevorendamwandenteslaantotindeleemlaag.Overigensishetgebruikvandamwandenzeerongunstig,
omdat (invergelijkingmeteenflauwhellend talud)debarrière-werkingvanhetkanaalvergrootwordtenveledierenzullenverdrinken.
Hettoepassenvannatteoeverstrokenenhoutsingelsomverspreidingsmogelijkheden indelengterichtingvanhetkanaal
tebevorderen (ziehoofdstukVII)isvooralzinvolaande
oostzijdevanhetkanaal.Hetzouvooralnuthebbeninzuidelijkerichting,omdatdestadHelmond enhetdrogebosgebied
tenoostenhiervanmomenteeleenbelangrijkebarrièrevormen.DevochtigergebiedentennoordenentenzuidenvanHelmondstaanmomenteelalleendooreensmallestrooknatuuraan
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dewestzijdevandestadmetelkaar incontact.Uiteraard
heftmendooreennatteoeverstrooknietdenieuwebarrière
op,maarmenbrengteennieuw (andersoortig)contacttot
stand,datvanvergelijkbarebetekeniskanzijn.
TussendeoudeendenieuweZuid-WillemsvaartenhetWilhelminakanaalontstaateenlangwerpigeiland,datzalverdrassen.Ditgebied komtgeheelgeïsoleerd teliggenenkanals
zodanigeenhogewaardekrijgen,vooralvoorvogels.Bestemmingtotnatuurgebied komtdaaromsterkinaanmerking.Indit
gevaldienenookdebotanischeen(niet-ornithologische)faunistischepotentiestewordenonderzocht.Eenbelangrijke
factoris,datdeAaopditeilandgeenafvoerfunctiemeer
zalhebben.
NADEREBESPREKINGVANDEHUIDIGENATUURWAARDEN
Vegetatie
De_Lange_Beemd
Hetnoordelijkstebosjeiseenpopulierenbosmeteenlichte
struiklaagvanSalix,viburnumopulusenSambucusnigranigra.Hetheefteengestoordekruidenondergroeimetdominant
Urticadioicaenverdervoedselrijkenatteruigtsoortenals
Eupatoriumcannabinum,Epilobiumhirsutum,Calystegiasepium,
Phragmitesaustralisen (weinig)Filipendulaulmaria.
VanhetmiddelstebosjeishetdeeltegendeNieuweAaaan
eendroogeikenbosmeteengestoordeondergroei.Inde
struiklaag (licht):Prunusserotina,ViburnumopulusenCrataegus.Indekruidlaag isUrticadioicadominantenvindt
menverdero.a.Glechomahederacea,StellariamediaenRubus,
naastvelekalestukken.HetgedeeltetegendeZuid-Willemsvaartaanisvochtig totzeernat.HetiseenbosjevanSalix
cinereametAlnusglutinosa.Indekruidlaag zijnaanwezig:
Ribesnigrum,Calthapalustris,(weinig)Solanumdulcamara
IrispseudacorusenveelPoatrivialis.
Het zuidelijkstebosjeiseenpopulierenbosmeteengestoorde
ondergroei.Hetligttegendebebouwingaan.
Tussendebosjesliggeneenaantalvochtigemaarvoedselrijke
graslandenmetdominantHolcuslanatus.Ertusseninliggen
ijzerrijkeslootjesmetEquisetumfluviatileenOenantheaquatica.Deslootranden zijnbloemrijkenvoedselarmermet
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Valeriana officinalis,Filipendula ulmaria,Lychnis flos-cuculi enCirsiumpalustre (Filipendulion).
LangsdeBroekAaligt inhet noorden een kleindroog eikenberkenbosje.Alleen Prunuspadusverraadt hier een wellicht
natter verleden.De kruidlaag bevatgeen freatofyten.Het bos
ten noordenvande Heuvelse Brug isook eenoverwegend droog
bos,hoeweldelenopondiepe rabatten liggen.De Broek Aa zal
dit bosontwaterd hebben.Het isafwisselend bebostmet
naaldhout endroog eikenberkenbos,waarin alleen Prunuspadus
opeenvochtiger verleden kan wijzen, inhetperceel tegende
Broek Aa ligtongeveer halverwege een restant van eenoude
Aa-arm. Hier groeien Salix cinerea,Alnusglutinosa, iris
pseudacorus,Ribesnigrum,Solanum dulcamara en Lysimachia
vulgaris.
De_Eeuwsels
Ter hoogtevan kanaalkm 89,8 tussende Zuid-Willemsvaart en
de Nieuwe Aa ligt eenpopulierenbosmetgestoordeondergroei.Ten zuidenvande Peterhof ligteencomplexwilgegrienden omgevendoor extensief gebruikte natte graslanden.
Inhet helegebied liggen ijzerrijkegreppels.Deverder zuidelijk gelegen bosjesvallen buiten hetonderzoekgebied.
Hetgriendgedeelte tegende Zuid-Willemsvaart aan iszeer
nat.Vegetatiekundig behoort het tothet Alno-Padion,met een
waardevolle ondergroei met soorteno.a.behorende tothetFilipendulion:Calamagrostiscanescens (codominant),Filipendula ulmaria (abundant),Phragmitesaustralis,Cirsiumpalustre,Valerianaofficinalis,Equisetum fluviatile en Ranunculus ficaria (codominant).Inde restvandegrienden zijnde
Filipendulion-vegetaties beperkt tot zones langsgreppels en
enkele lagedelen.Overigensdomineert hier Urticadioica.
Deweilanden worden extensief gebruikt en zijn ineen aantal
gevallen zeer dras;zehebben grotepotentiële waarde.Momenteel zijno.a. aanwezig: Holcus lanatus,Glyceria fluitans,
Cardamine pratensis,Rumex acetosa,Alopecurusgeniculatus,
Anthoxanthumodoratum,Polygonum amphibium,Poatrivialis,
Festuca pratensis enCarex acuta.

£e_Wol^sj>u_tten
Ten zuiden vandewaterzuivering ligteenboscomplex van
20ha,dat voor hetgrootste deel uit willgriend bestaat.In
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hetnoordoostenliggeneenpaarpercelenmeteensparrenaanplanteronder.Tenzuidenhiervanligteenpopulieren-eikenbosjemeteenAlno-Padion-ondergroei.Dezekruidenondergroei
isnogalafwisselend.Erzijnietsdrogeredelenmeto.a.Rubus,Deschampsiacespitosa,StellariamediaenAjugareptans;
verderdelenmetdominantHolcuslanatus;nattepoelenmet
Lycopuseuropaeus,Menthaaquatica,PoatrivialisenSolanum
dulcamaraendelenmetnatteruigt(Filipendulion).
DegriendenbehorensyntaxonomischtothetAlno-Padion.De
kruidlaagbestaatuitdemooiereruigtkruidengemeenschappen,
hoewelopverdroogdeenanderszinssterkverstoordedelenmonotonevegetatiesvanPhalarisarundinacea,Holcuslanatus,
CalamagrostiscanescensenRubusvoorkomen.Vooralinhet
vochtigezuidwestelijkedeelkomenveelvaak ijzerrijkegreppelsvoor.Hiervindtmenvaakwaardevollevegetatiesvan:
Carexpseudocyperus,Menthaaquatica,Lotusuliginosus,Hottoniapalustris,Calthapalustris,Oenantheaquatica,Galium
palustre,CalliergonellacuspidataenopenkeleplaatsenCarexrostrataenCarexnigra.
Aquatischemacrofauna
IndeWolfsputtenishetnoordelijkegedeeltesterkontwaterd.Degreppelsinhetmiddelsteenzuidelijkedeelvanhet
gebied zijnijzerrijk.OokdeWaterviolierwijsthieropkwel
evenalseenaantalmacrofauna-soorten,bv.deVedermuggenNatarsiacf.punctataenChaetocladiuspigeragg.endeKever
Hydroporusnigrita.Ook zijnenkeletypischebewonersvan
stromendwateraangetroffen:deSteenvlieg Nemouracinereaen
deVedermuglarvenProdiamesaolivaceaenDiplocladiuscultriger.Deoverigefaunaismerendeelskenmerkendvoortemporairewateren (bv.Hydaenabritteni,Telmatopelopianemorum,
Trochetabykowskii).Defaunaalsgeheelwijstindemeest
gunstiggelegengreppels (bv.middeninhetgriend)opmatig
voedselrijkmilieumetweinigstoring.Indeondiepere,meest
korterwatervoerendegreppelsisdefaunasoortenarmeren
minderwaardevol.
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SAMENVATTING
Hetstaatsnatuurreservaat "DeBiezenenMilschot"isrijkaan
nattebiotopen,waaronderpopulierenbossenenschraalgraslanden.Deactueelgezienmeestwaardevollegedeeltenliggen
oostelijkvandehalfverhardeweg"DeBiezen".Aangezien
zelfsindewestelijkvandezeweggelegenbossengeeninvloedvandekanaalverbetering wordtverwacht,wordtinhet
hiernavolgendeslechtseenbeknopteaanduidinggegevenvande
belangrijkstenatuurwaarden.
LIGGING
Hetstaatsnatuurreservaat "DeBiezenenMilschot"isgelegen
indegemeentenAarle-Rixtel,BakelenMilheezeenGemert,
enigekilometerstennoordenvanHelmond (ziekaartbijlage
41).Hethiertebesprekengedeelte,genaamd "DeBiezen",
ligtongeveereenkilometervanafdegeplandeomleggingHelmond,indegemeenteAarle-Rixtel.(Hetmeer zuidwestelijk
gelegenbosaandebovenloopvandeBroekAawordtbehandeld
indeelrapportR:LangeBeemde.a..)
LANDSCHAP
Hetreservaat,inclusiefhetaankoopgebied,bestaatvooreen
grootdeeluitloofbos,vooralvanPopulier,maarookZomereik.Hetwestelijkdeel,genaamd HetBroek,isoverwegendin
gebruikalscultuurgrasland;ditismerendeelsvrijtotzeer
nat.Hetoostelijkdeelishetmeestgesloten.Hiervindtmen
o.a.deeikenbossenendedoor Staatsbosbeheerbeheerde
schraalgraslanden.
BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland (StiBoKa,1981)ligthet
grootstedeelvanDeBiezenopMoerigeeerdgrond,bestaande
uitmoerigebovengrondopzand.
WATERHUISHOUDING
HetgehelegebiedheeftvolgensStiBoKa (1981)grondwatertrap
IIofIII.Demeestepercelenvanhetbosbouwkundigbeheerde
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populierenboswordendoortussenliggendegreppelsontwaterd.
Deeikenbossenliggenoprabatten.Vermoedelijktreedtkwel
opvanregionaalgrondwater,maarhieroverbestaangeenexactegegevens.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN
Hetinverbandmetdekanaalverbeteringmeestrelevantewestelijkegedeelteisweliswaaraankoopgebiedvanhetreservaat,maarbestaatmomenteelgrotendeelsuitintensiefgebruiktgrasland enbosbouwtechnischbeheerdepopulierenbossen.'sWintersisditgedeeltezeernatenerisoveral
sprakevanpotentiëlewaarden.Dezezullenpasnaaankoop
goedtothunrechtkomen.
Depopulierenbossenhebbeneenvoedselrijkeondergroei,waarinoveralBrandnetelenanderesoortenuitdeBijvoetklasse
domineren.Langsdegreppelsenoplaaggelegendelenkomen
voedselrijkevochtminnenderuigtsoortenvooralsLeverkruid,
Engelwortel,Harigwilgeroosje,RietgrasenSmeerwortel.De
struiklaag,indienaanwezig,islichtenbestaatuitZwarte
els,VogelkersenWilgen,waarlangsveelHopomhoogklimt.
Naastdepopulierenbossen zijnertweekleinedrogeeikenbosjeseneenzeernatwaardevoller elzenbroekbos (meto.a.
Zwarteels,Vogelkers,Grauwewilg,Elzezegge,RodeenZwarte
besenHop).Eenmoerasbosjeindenoordwesthoek isverdroogd
doorgroteontwateringsgreppels.Deweilanden zijnallezwaar
bemest.ErliggenenkeledrassigegraslandenmetdominantGekniktevossestaart.
Degreppelslangsdepercelen (depopulierenbossen zelfliggennietoprabatten) zijnzeer ijzerrijkenbevattenkwelindicatoren:Waterviolier (zeerveel),WatertorkruidenGewone
waterranonkel (weinig).Langsderandenvandegreppelsstaat
veelElzezeggeenIJlezegge.Indebossenzelf (uitgezonderd
hetnatteelzenbroek) komendezesoortennietvoor.Kennelijk
wordtkwelwaterdoordegreppelsweggevangen,maarheeftdit
kwelwateropdevegetatievandepopulierenbossenweiniginvloed.
Demacrofaunavandegreppelsenloopjeswerdslechtsplaatselijkonderzochtenbevattenogalwatstoringsindicatoren.
Overigensisinditgedeeltenietzoveeloppervlaktewater
aanwezig.
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Naarhetoostentoegaatditvoedselrijkevochtigebosover
invoedselarmerEikenberkenbosoprabatten.Bovendienliggen
ereenaantalwaardevollenattehooilandpercelen.HoeweldelenvanhetEikenberkenboseendroogkarakterhebben(inclusiefdegreppels) zijnerookzeerwaardevollevochtigedelen
metKussentjesmos,Veenmossen,PijpestrootjeenWitbol.De
greppelshebbenindezedelenweereenAlno-Padion-elzenbroek-karaktermetsoortenalsVogelkers,Grauwewilg,Zwarte
els,Wijfjesvaren,Elzezegge,IJlezegge,Gelelisenz..In
hetzuidoostengaathetarmereEikenberkenbosweeroverin
voedselrijkpopulierenbosmetopdeovergang zeerveelStijve
zegge.
Ingreppelsensloteninditoostelijkegedeeltewerdeen
zeersoortenrijkemacrofaunaaangetroffen.Eendeelhiervan
iskenmerkendvoortemporairwater,bv.deVedermuglarvenParalimnophyeshydrophilus,TrissocladiusbrevipalpisenTelmatopelopianemorumendeslakAplexahypnorum.Andereslakkesoortenontbrekenvrijwel,hetgeeninovereenstemming ismet
develeaanwezigesoortenvanweinigvoedselrijkwater.Met
namedesoortenrijkdombijdekeversisgroot;aangetroffen
werddezeldzameLaccornisoblongus;verderHydrochusangustatus,Hydrochusbrevis,Copelatushaemorrhoidalis,Hydroporusmelanarius,H.neglectusenH.striolaenveleandere.
VandeamfibieënwerdenalleendeBruinekikkerendeGewone
padvastgesteld.GewonepaddenoptweelocatiesindiepeslotenenBruineKikkersop 19plaatsen,variërendvankarrespoortotdiepesloot.DebroeddichtheidvandeBruinekikkerbedraagt 16eiklompenper 10haenishiermeeslechts
weiniglagerdandieinhetWijboschbroek (18/10ha).Waarschijnlijk komenooksalamandersvoor,alwerdendezeniet
opgemerkt.
DevogelbevolkingvanDeBiezenwordtgedomineerddoordevogelgemeenschapvandeoudeenmiddeloudeloofbossen(Boomklever,3paar Kleinebontespechten).Vogelsoortenvanmoeras
enmoerasboskomenweinigvoor.Moerassigbiotoopisopte
kleineschaalaanwezig (zeerplaatselijkrietmoeras,griend
enelzenbroek).Waterral,WintertalingenWatersnipkomenwel
voor,maarbroedennietjaarlijks.Depotentiesdiehetpopulierenbostenaanzienvanvochtgevoeligesoortenheeft,wordendeelstenietgedaandoorhetbosbouwtechnischebeheer.De
Sprinkhaanrietzanger ontbreektgeheelendedichthedenvan
bv.Nachtegaal,Bosrietzanger enHoutsnipzijnlagerdandie
inhetWijboschbroek.
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Gezien het f e i t , dat de belangrijkste gedeelten van d i t reservaat ver buiten het invloedsgebied van de Zuid-Willemsvaart (omlegging Helmond) gelegen z i j n , werd geen waarderingstabel gemaakt.
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Relevantebijlagen:
bijlage44:overzichtvandenatuurwaarden inDeOudeGooren,
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SAMENVATTING
Hetnatuurreservaat DeOudeGoorenisgelegenaandewestzijdevande Zuid-Willemsvaarttenzuidenvansluis9.Hetheeft
eenoppervlakvanruim8ha,bestaandeuitbroekbosvegetaties
entussenliggendenattehooilanden.Debodembestaatuit
veen.
Hetreservaatheefteeneigenwaterhuishouding.DekwelvanuitheteerstewatervoerendpakketisietssterkerdaninDe
Oetert.Inverbandhiermeezijndehiervanafhankelijkelevensgemeenschappenbeterontwikkeld.Degraslandvegetaties
bevattendiversesoortendieeenmindervoedselrijkmilieu
indiceren.Indebroekbossen komteenkarakteristiekekwelmoerasfaunavoor,dieinNederlanduiterstzeldzaamisenook
eldersinWest-Europa zeerschaars.
Vooramfibieënishetterrestrischemilieuzeergeschikt,
maarerzijnslechtsweiniggeschiktepaaiplaatsen.Vooreen
goedeontwikkelingvandebroekbosvogelgemeenschap ishetreservaatteklein.
Hetgravenvandeomlegging Helmondendeverruimingvanhet
huidigekanaalprofielzullenmogelijkerwijzetotenigeverdrassing inhetreservaatleiden.Hierdoor zouhetrelatieve
aandeelvanhetregionalegrondwaterverminderen.Doorde
mindergunstigewaterkwaliteitkomendanzoweldehuidige
hooilandvegetatiesalsdeperspectievenvanhetverschralingsbeheer ingevaar.Dekwelmoerasfaunazouinwaardeachteruitgaan,o.a.door"verdrinking";dezezoumaartendele
doorreservaatsbeheer en"opschuiving"van hetoptimalemilieugehandhaafd kunnenworden.
Naarallewaarschijnlijkheidkanverdrassingvoorkomenworden
doordenieuwedamwandvolledigtelatenaansluitenopdeonderliggendeleemlaag.Indienditonvoldoendezouzijn,ishet
gewenstaandehandvannauwkeurigonderzoekteexperimenterenmetriskanteremaatregelen,zoalshetaanpassenvande
bermsloot.Hetverlagenvanhetkanaalpeil zouextraverliezengeveninDeOetertenkanalleenheroverwogenwordenals
nauwkeurigergegevensbekendzijn.
LIGGING
DeOudeGoorenligtongeveer 4kmtenzuidenvanHelmond,aan
dewestzijdevandeZuid-Willemsvaart,tenzuidenvansluis
9.HetiseennatuurreservaatvanStaatsbosbeheer.Hetoppervlakbedraagtruim8ha.Hetgebiedligt19à20mboven
N.A.P..
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LANDSCHAP
HetreservaatligtinhetdalvandeAaenisdoorhetgraven
vandeZuid-Willemsvaartenigszinsgeïsoleerdhiervankomen
teliggen.Eenkwartvanhetgebiedwordtingenomendoor
hooiland enhetoverigegedeeltedoornatelzenbroekbos.
BODEM
OpdeBodemkaartvanNederland (StiBoKa,1981)staatdebodem
aangegevenalsMeerveengrond,met zandondieperdan 120cm.
VolgensJansen (1984)ishetveenplaatselijkmeerdan2,5m
dik.
WATERHUISHOUDING (grotendeelsnaarJansen,1984)
Doortoestromingvanlithogeengrondwater (kwel)eneen
slechteafwatering,diegehandhaafd bleefdoordeaanlegvan
deZuid-Willemsvaart,ishetveengebiedmet zijnoorspronkelijkelevensgemeenschap instandgehouden.Naderuilverkavelingvan1955-'60heeftDeOudeGooreneeneigenwaterhuishoudinggekregen.Langsdenoord-,west-enzuidzijdewerd
eenbovenloopvandeGoorloopgesitueerd,diedientterafwateringvandeomliggendeweilanden.Dedrainerendewerking
vandezeloopophetreservaatisbeperkt.Dehoofdontwateringvindtplaatsviadeoorspronkelijkeloop.Dezestroomt
innoordelijkerichtingdoorhetgebiedenmondtviaeenvastedrempelindenieuweloopuit.Dedetailontwateringgeschiedtviaondiepegreppels.
HetgebiedligtopgrondwatertrapIenII,degrondwaterstand fluctueertweinig.Ineengrootdeelvanhetgebied
staathetgrondwater 'swinterstotaanofietsbovenhet
maaiveld en'szomersoverwegend 10-20cmonderhetmaaiveld.
Vrijwelhethelegebiedstaatonder invloedvankweluitde
ondergrond.Hetpotentiaalverschil is'szomersvan0tot
25cm (inhetnoordoostenhetgrootst)en 'swintersvan25
totmeerdan75cm.Dezepotentiaalverschillen zijngroter
daninDeOetert.Ineenzonevan50mlangshetkanaalis
kweluithetkanaalgeconstateerd.Hetkanaalpeil (20.47)
ligtaanzienlijkhogerdanhetmaaiveld inhetreservaat
(merendeels 19-19,5m+N.A.P.).Dewatertoevoerdoorkwel
zorgtinzijntotaliteitvooreenconstantewaterbewegingin
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debovengrond (plaatselijkookoverhetmaaiveld),waardoor
steedsverversingvanhetwateroptreed.
WATERKWALITEIT
UitgegevensvanRemmers (1983a)blijkthetaangevoerde
grondwatereennietvollediggerijptsecundairalkaliënkaraktertehebben.DeonvolledigeverzadigingmetCa2+en
HCO3-wordtveroorzaaktdoordearmoedeaancalcietindeondergrond.HetgrondwatermethogegehaltenaanCa2+enHCOßisaangetroffeninhetwestelijkgedeelte.Inpeilbuizennabijhetkanaalenindewaterlopenishetwaterverrijktmet
Nad. OokKlink (1983enongepubl.)meet zeerhogechlorideconcentratiesinhetgebied.Hethogechloridegehalteinde
bermsloot (tot5à7meq./l=200mg/l) zalvoornamelijkhet
gevolg zijnvanhetpekelstrooienopderijksweg.Deverhoogdechloridegehalten inhetzuidelijkeencentraledeelvan
hetreservaatzullendeelshetgevolgzijnvaninfiltratie
vanpekelwater endeelsafkomstig zijnuitdeZuid-Willemsvaart.
Eenzeergeïsoleerddeelinhetnoordwestenvanhetreservaat
heeftzowellagechloridegehaltenalseenlagealkaliniteit.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN
Eengetalsmatigewaarderingvoordeverschillendedeellevensgemeenschappen istevindeninbijlage44.ZoalsookbijDe
Oetertisuiteengezet,geeftdezetabeleenonvoldoendeindrukvandefaunistischewaardevandegraslanden,omdat
graslandenzonderoppervlaktewater bijaquatischemacrofauna
inklasse0vallen.Deterrestrischegraslandfauna isinDe
OudeGoorennauwelijksonderzocht,maarvermoedelijkuiterst
waardevolontwikkeld.
Vegetatie
Dehoogstenatuurwaarden zijngelegenindegraslanden.Echterookdenattebroekbossenvertegenwoordigeneenzeerhoge
waarde.Vooreenuitgebreidevegetatiekundigebeschrijving
vandegraslandenwordtverwezennaarRemmers (1983c).
Deuurhokfrequentieklassen (UFK's)wordentoegelichtopp.
AB8(rapportDeOetert).
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Graslanden
Binnendegraslanden wordengrofweg twee hoofdtypenonderscheiden,namelijk:
- gemeenschappen,behorend tothetVerbond der grote Zeggen
met elementen uithet Dotterbloemverbond ende Kleine zegge-gemeenschappen.
Zezijngelegen opde laagstedelenvanhet reservaat,waar
'swintershetgebied geïnundeerd isen 'szomershet water
totmaximaal 40 cmonder hetmaaiveld staat.Zeliggen over
het hele reservaatverspreid. Hetgrondwater kanverrijkt
zijn (door kanaalwater,wellicht viahet loopje inhetgebied komend). Zeldzameplantesoorten zijn:Waterdrieblad
(UFK5),Kleinevaleriaan (UFK5)enMoerasstreepzaad
(UFK4 ) .
- gemeenschappen,behorend totdeGemeenschapmetWaterkruiskruid. Deze behoren totde schralere typen uithet Dotterbloemverbond,metovergangen naar de Veldrusgemeenschap en
de Kleine-zegge-gemeenschap.
Zezijngelegen opde hogeredelenvanhet reservaat,waar
het water inde winter tot aanhetmaaiveld staat en 'szomers totmaximaal 40cmonder hetmaaiveld daalt.Dezevegetaties liggenopdeoostelijkepercelen tegende ZuidWillemsvaart aan,echter ook inhetwestelijkedeel tegen
de bovenloopvande Goorloop. Kenmerkende soorten zijn:
Veldrus,Ratelaar,Zwarte zegge,Blauwe zegge,Gevlekteorchis (UFK6) en Breedbladigeorchis (UFK6 ) .
Bojweg^tjities
De natste bossen,behorend tothetElzenverbond,bevinden
zich evenals in DeOetert langsde stroompjes. Kenmerkende
soorten zijn:Zwarteels,Elzenzegge (beide kensoorten van
het Elzenbroek),Bosbies en Stijve zegge.
Opdedrogeredelenvinden we elementen uithetElzen-essenverbond,Moerasspireaverbond engaan Brandnetels een grotere
rolspelen.
Plaatselijkisde associatie van Grauwewilg en Zwarte els
ontwikkeld.

263 -

Macrofauna
DeOudeGoorenherbergtevenalsDeOeterteenzeerwaardevollekwelmoerasgemeenschap,dieechter inDeOudeGoorenduidelijkoptimalerontwikkeld is.Dezelevensgemeenschapkan
slechtsopenkeleplaatseninNederlandvoorkomenenisook
internationaalgezienzeerzeldzaam.Eengrootdeelvande
gegevensistevindenbijKlink (1983).
Inhetcentraledeelvanhetreservaatzijnmetnameinhet
voorjaartaxaaangetroffendiekarakteristiek zijnvoorpermanentekwelsituaties.Daartoebehorentaxadieregionaal(de
vedermugKrenopelopiabinotata),nationaal (dekokerjuffer
Beraeapullata)ofzelfsinternationaal (desteenvliegNemouradubitansendedeelsnogonbeschreven (!) vedermuggenNeozavrelia,ZavreliapentatomaenParapsectrastyriaca)zeer
zeldzaam zijn.Andere (deelsterrestrische)taxa (zoalsde
vedermuggenParaphaenocladiusimpensus,P.cf.irritus,PseudorthocladiuscurtistylusenMetriocnemushygropetricusagg.)
zijnkarakteristiekvoornattebodemsmeteenstabielewaterhuishouding.
Watbetreftdeoecologischeeisenstaathetvast,dateen
deelvandesoorteneenpermanentezwakkewaterbewegingdoor
ofoverdebovenstebodemlaagvereist.Vrijwelzekeris,dat
zichhieronderooksoortenbevinden,diedirectofindirect
afhankelijkzijnvandechemischesamenstellingvanhetuittredendegrondwater.
Amfibieën
InDeOudeGoorenwerdenuitsluitend GewonepaddenenBruine
kikkersvastgesteld.VoordeBruinekikkersgeldtdezelfde
veronderstelling alstenaanzienvanDeOetért,namelijkdat
hetgebiedeenbelangrijkeplaatsinneemtalsterrestrisch
milieuvoordierendiehunpaaiplaatsinhetomringendecultuurlandhebben.
IndeKleineAawerdenGewonepad (10-15),KleineenMiddelstegroenekikkeraangetroffen (resp.minderdan5enmeer
dan 10mannetjes).Dezedriesoortenplantenzichsuccesvol
voort,waarbijveellarvenmetdestroommeeafdrijven.

- 264 -

Vogels
DeOudeGoorenherbergteenweinigontwikkeldebroekbosgemeenschapmetslechtséénvandedriekarakteristiekesoorten.VandeNachtegaalwerdentweeterritoriavastgesteld,
SprinkhaanrietzangerenHoutsnipontbraken.Vandemoerasvogels,dieinDeOeterteenwezenlijkaspectvandeavifauna
vormen,komenuitsluitenddezeeralgemeneenweinigkarakteristiekesoortenvoor:Wildeeend,Waterhoen,Rietgorsen
Bosrietzanger.Doorhetkleineoppervlak komendepotenties
vanhetbiotoopniettotuiting.
Vermeldenswaard ishetbroedenvandeBuizerdin1983(misluktbroedselopeenaleerdergebruiktnest).
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
DegeplandeverbredingvandeZuid-Willemsvaartvindtaande
oostzijdeplaats.Hetkanaalpeilblijftnagenoeghetzelfde
namelijk 20,45m+N.A.P..Tengevolgevaneenverminderde
bodemweerstand kanbijeenkanaalverbreding enigeverdrassing
optreden (Roijen,1984a).Diteffectzoumetnamekunnenoptredenbijdeaansluitingvandeomleiding Helmond,waarbij
hetkanaalbodemoppervlaksterktoeneemt.Eenhieruitvolgende
geringeverdrassing zoubijDeOudeGoorendirectalleiden
totongewensteinundatiesenwaterstagnatie.Bovendienzou
hetgrondwaterverderworden"verrijkt"metmineralenenzou,
doorderelatieveverminderingvandekwelstroomuitheteerstewatervoerendpakketdewaterkwaliteitongunstigworden
beïnvloed.
Dezemogelijkheid ishierechternietaannemelijk.Volgens
onderzoekdoordeRijksGeologischeDienstresteertter
plaatsevandeOudeGoorenbijdeaansluitingvandeomleiding Helmonddirectonderdenieuwekanaalbodemca.3m
leem.Doordezeleemlaagendoordamwandentotindeleemlaag
wordthetkanaalalshetwareafgesloten.Dekansopkwelvan
enigeomvangviade3mdikkeleemlaagwordtzeergeringgeacht.
VERANDERINGENVANNATUURWAARDENNAKANAALVERBREDING
Vooreengetalsmatigebenaderingvandegevolgenvoordeverschillendedeellevensgemeenschappenwordtverwezennaar bijlage44.Amfibieënenvogelszullendoordeveranderingen
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nietofnauwelijkswordenbeïnvloedenwordendaaromhier
nietnaderbesproken.Devegetatieenmacrofaunaworden,indiengeenextraverdrassingoptreedt,inprincipeookniet
beïnvloed.Indienechterviadekanaalbodemwelextrakwel
zouoptreden (zeergeringekansaanwezig),danzouditindit
uiterstgevoeligegebieddirectconsequentieshebben.
Vegetatie
Voordegraslandvegetatieshebbeneenmogelijkeverdrassing
enverrijkingvanhetgrondwater totgevolg,datereenontwikkeling inderichtingvanhetminderwaardevolleVerbond
dergroteZeggengaatoptreden.HierbijwordendenuaanwezigesoortenuitdeschralereKleine-zegge-gemeenschappenin
hunbestaanbedreigd.Hetgrootstegevaar looptdanhetsoortenrijkeenmeestwaardevollegrasland inhetoostenvanDe
OudeGoorentegendeZuid-Willemsvaartaan.
Ookzoudendewaterkwaliteitsveranderingen opdenduurlimiterendwerkenophetresultaatvanhetverschralingsbeheer
vandegraslanden.
Macrofauna
Deinternationaalbelangrijkekwellevensgemeenschap komtvoor
ineenmoerassigmilieuwaargrondwateruittreedtenwegkan
stromen.Verhogingvandewaterstand zouleidentot"verdrinking"vanditmilieu;hetisdannogmaardevraag,ofmen
b.v.doorbegreppelingeenevengunstigesituatieterugkan
krijgen."Opschuiving"vanhetoptimalebiotoopnaarhetwestenismaar inbeperktematemogelijk.Verder iserdangrote
kans,datdeverslechteringvandewaterkwaliteiteennegatieveinvloedzaluitoefenen,medegeziendeteverwachten
wijzigingeninhetfunctionerenvanhetsysteemalsgeheel.
Ookbijdegraslandfauna isteverwachten,datdemeestkarakteristiekeelementenalleoftendelegevoelig zijnvoor
dewaterkwaliteitendaaromkunnenafnemenofverdwijnen.
MAATREGELEN
Overdematevanverdrassingbestaatnogenigeonzekerheid,
maaraangezienhetomzeerhogenatuurwaardengaat,ishet
wenselijknureedsmaatregelentebeschouwenomverdrassing
tevoorkomen.

- 266 -

Deafmetingen vande kwelsloot langsdeoostrand van hetreservaat kunnen weliswaar voortdurend aande infeiteoptredende verdrassing worden aangepast,maar (afgezienvan het
ernstige ruimteverlies) zoueendergelijke slootook hetgewensteregionale kwelwater kunnen wegvangen.Daardoor zoudan
ook deverhouding kwelwater/infiltratiewater ongunstig beïnvloed worden.Gunstiger zouhet zijn,door dewijzevan uitvoering vandeomlegging Helmond enhet aan DeOude Gooren
grenzende kanaalgedeelte deverdrassende invloed tebeperken.Met name ishetvan belang,de nieuwedamwand volledig
telatenaansluiten opdeonderliggende leemlaag.Indiendeze
beperking wellicht onvoldoende is,isde aangewezen werkvolgorde:
1.de hydrologische,hydrochemische enbiologische toestand
zeer nauwkeurig vastleggen envolgen (vóór en tijdens het
graven vandeomlegging Helmond enz)
2.extramaatregelen nemen (b.v.begreppeling,eventueel ook
aanpassing vande kwelsloot)
3.correcties toepassen afhankelijk vandeontwikkeling in
hetreservaat.
Indien eeneventuele verdrassing tenietgedaan zoumoeten
wordendoor eenverlaging van het kanaalpeil (vanb.v. 5a
10c m ) ,zalhetvoordeel voor DeOude Goorenmoeten worden
afgewogen tegende nadelen voor DeOetert. Dit isechter niet
mogelijk zonder deze beide exact te kennen.Het iswenselijk,
eerst zoveelmogelijk anderemaatregelen tetreffen.
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SAMENVATTING
Hetnatuurreservaat DeOetertisgelegenaandewestzijdevan
de Zuid-Willemsvaartterhoogtevansluis 10;hetheefteen
oppervlakvanongeveer 20ha.Hetbestaathoofdzakelijkuit
broekbosvegetatiesentussenliggendenattehooilanden.Vrijweloveralwordtdebodemgevormddooreenveenpakket (tot
meerdan3mdik).
Hetreservaatheefteeneigenwaterhuishouding.Dekwel
vanuitdeondergrond endetoestromingvanuitdehoger
gelegenZuid-Willemsvaart zijngering,maardewaterstand
wordtdoorstuwbeheeropeenhoogpeilgehouden.Aandezijde
vanhetkanaalstaanenkelegedeeltenpermanentonderwater.
Deafvoerwordtgeregelddooreenstuwaanheteindvaneen
oudeloopvandeKleineAa,dieindelengtedoorhet
reservaatstroomt.
Dehoogstenatuurwaardenzijngelegenindetendeleongestoordeelzenbroekbossen.Dehieraangetroffenmacrofauna-levensgemeenschapvankwelmoerassen isnationaaleninternationaalgezien zeer zeldzaam.Dezegemeenschaptreedtalleenop
binnen 140mvandeZuid-Willemsvaart.AlsgevolgvanwaterstagnatieisdezegemeenschapinvergelijkingmetDeOude
Goorenminderontwikkeld,maareenaangepastbeheermaaktnu
nogeenoptimaleontwikkelingmogelijk.Meernaarhetwesten
iseenonverzadigde zoneaanwezig,plaatselijkgevoeddoor
eenkwelstroomvanregionaalgrondwateruitdediepezandondergrond.Degraslandeninditgedeeltehebbentendeleeen
zeerwaardevollevegetatie.
Vooramfibieënishetreservaatvooralalsterrestrischmilieuvanbelang inverbandmetdegrotevochtigheid;hetaantal
geschiktepaaiplaatsenisechtergering.Devogelwereldvan
hetmoerasbosiszeergoedontwikkeld.Terrestrischebodemfauna,paddestoelenendiverseanderedeellevensgemeenschappenwerdennietofnauwelijksonderzocht,maarookhieronder
zijnbijzonderewaardevolleelemententeverwachten,zoals
voordebodemfaunavanhetnoordoostelijkegraslandreeds
werdaangetoond.
Verlagingvanhetkanaalpeilvan22,40naar20,45m+N.A.P.
zalgeenspectaculairedalingvanhetfreatischvlakinhet
reservaattotgevolghebben:totop75mvanhetkanaalwordt
eendalingvanenigecmverwacht.Hetrisicoisechterreëel,
datdoorhetwegvallenvandekweltoevoer (vanuithetkanaal
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en/ofvanuitheteerstewatervoerendpakket)alleennogstagnerendregenwaterbovenhetmaaiveld aanwezig kanblijven.In
ditgevalverdwijntdekwelmoerasfaunaenookallemogelijkhedenomdezefaunanogverdertotontwikkeling telatenkomen.Voordevegetatievandegraslandenenwaarschijnlijk
ookvoorbepaaldefauna-elementen zijnaanzienlijkewaardeverliezenteverwachten,alsdoorverminderingvandekwelde
kwaliteitvanhetcapillairewaterverandert (vanlithotroof
naaratmotroof).
EenhogerkanaalpeilzouvoorDeOetertvrijwelallerisico's
wegnemen.Hetisnietduidelijk,ofsterkereverdrassingin
DeOudeGoorendanvoldoendeeffectief istegentegaan.De
belangrijksterisicoverlagendemaatregelvoor DeOetertis
verderhetopschuivenvanhetkanaalnaarhetoosten.Bij50
meterverschuiving zalhetfreatischvlak inDeOetertvrijwelongewijzigdblijven.Deinvloedvandepeilverlagingop
dekwelvanuitheteerstewatervoerendpakket zalgeringer
zijn;afgewachtmoetwordenofinhetreservaatnogvoldoende
kwelzalresteren (zowelmethetoogopdegraslandenals
voordekwelmoerassen).Omdatdekwelvanuithetkanaalook
inditgevalzalwegvallen,blijfthetrisicobestaan,dat
voordemacrofaunavankwelmoerassenteweinigwaterbeweging
overblijft.
Doordeafstromingvanstagnerendwateruithetmoerasboste
verbeterenkunnendehuidigepotentiesvoordemacrofaunabetergerealiseeerdworden.Alsditgecombineerd zoukunnen
wordenmeteenhogerstuwpeilinhetafvoerloopje,zoudeinvloedvandekanaalpeilverlagingophetfreatischvlakvervallen.Eendergelijkstuwpeilheeftechterookeenongunstigeinvloedopdeverhouding kwelwater-infiltratiewaterin
hethelereservaat,aangeziendanmeerregenwaterwordtvastgehouden.
ToevoervanwateruitdeVuileslootofde (huidige)Kleine
Aakomtnietinaanmerkingwegensdesamenstellingvandit
water.
Indienbeslotenwordtteexperimenterenmetdepeilenvanhet
loopjeinhetreservaat,ishetwenselijkdehuidigetoestand
nauwkeurigervastteleggenengedetailleerd tevolgen,zowel
inhydrologischalsbiologischopzicht.
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LIGGING
DeOetertligtongeveer 7kmtenzuidenvanHelmond,aande
westzijdevande Zuid-Willemsvaartbijsluis10(kanaalkm
78).Deoppervlaktebedraagtca.20ha.HetiseennatuurreservaatvanStaatsbosbeheer.Hetgebied ligtopongeveer21
tot 22mbovenN.A.P..
LANDSCHAP
HetreservaatligtinhetdalvandeAaendeKleineAaenis
doorhetgravenvandeZuid-Willemsvaartgeïsoleerdvanhet
Aa-dalaandewestzijdevanhetkanaalkomenteliggen.De
graslandenbedekkenongeveereenkwartvanhetoppervlak;de
restwordtingenomendoormoerasbosvegetatieseneenklein
bosgedeeltemeteiken.
Aandewestzijdevanhetgebiedlooptdegenormaliseerde
KleineAa.Devroegereloopvanditbeekjeligtgeheelbinnen
hetreservaat,vanhetzuidwestennaarhetnoorden,enmondt
aandenoordzijdeindeKleineAauit.Tenwestenvanhetgebiedligteenrelatiefhooggelegenoudbouwland.Hetlooptop
tot24m+N.A.P.,dusruim2mhogerdanhetreservaat.
BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland (StiBoKa,1981)ligthet
gebiedopeenMeerveengrond,met zandondieperdan120can.
VolgensJansen (1984)ishetveenzeeronregelmatigvandikte,inhetzuidoostenvanhetreservaat komtgeenveenvoor
eninhetzuidwestelijkedeelligteenhumeuzeleemhoudende
zandlaag,diehetveen (enverdernaarhetzuidendezandondergrond)bedekt.
Plaatselijkzijnnogsporenvanmoer-enoerkuilentevinden,
waarinhetverledenrespectievelijkveenenijzeroergestokenwerd.
WATERHUISHOUDING (zieJansen,1984;Roijen,invoorb.)
Doortoestromingvanlithogeengrondwater eneenslechteafwateringwerd inhetlaaggelegenbekkentussendeZuid-Willemsvaart,endeKleineAanahetgravenvandeZuid-Willems-
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vaarteennattesituatieinstandgehouden.Hetkanaalpeil
ligtop22,40mbovenN.A.P.,ditisongeveereenmeterboven
hetmaaiveld inDeOetert.
Naderuilverkavelingvan 1955-'60heeftDeOeterteeneigen
waterhuishoudinggekregen.DeKleineAaaandewestrandende
VuileslootaandezuidrandvanDeOeterthebbennauwelijks
eenontwaterendeinvloedophetreservaat.Nazwareregenval
isinundatiemogelijkvanuitdeKleineAa,namelijkbijhet
inlaatpuntinhetzuidwestenenbijdedrempelaandenoordoostzijde.Dezeinundatieszijnvoordenatuurwaardenongunstigenerwordtdanooknaargestreefddezetevoorkomen.De
afwateringvanDeOetertzelfgeschiedtviadeoorspronkelijkeloopdoorhetgebied.DezemondtuitopdeKleineAavia
debovengenoemdedrempelaandenoordoostzijde.
HetgebiedligtopgrondwatertrapIenII;degrondwaterstand
fluctueertweinig (±25cmverschiltussenzomer-enwinterstand).Onderinvloedvanregionalegrondwaterstromentreedt
kwelopuitdeondergrond.Ondankshethogekanaalpeilis
doorJansen (1984)inde zonelangshetkanaalgeenpotentiaalverschilaangetoond.Hetbetreffendeonderzoek (o.a.de
peilbuislokaties) wasooknietopdezevraagafgestemd.Volgenseenlater (beperktopgezet)onderzoekvanhetI.C.W.
(Wit,ongepubl.)iserechtereenbeperkteinvloedvanhet
kanaalineentongvormigestrookvanca.100mbreedte.Het
betrefthierhoogstwaarschijnlijkeenoudeloopvandeAa.
Ookdoorhetdijklichaamzelfdringtvermoedelijkwatwater
(Roijen,invoorb.).
Hoeweldedrukverschillenkleinzijn,zorgtdewatertoevoer
vanuitheteerstewatervoerendpakketende Zuid-Willemsvaart
vooreenpermanentehorizontalewaterbewegingaanhetoppervlak.Opdemeesteplaatsenisdezewaterbewegingminimaal.
Plaatselijk isdewaterdieptemeerdan30cmenisdeverblijftijd zólang,datvanstagnerend watermoetwordengesproken.Indestrooktot50à150mvanhetkanaalstaathet
waterinhetbroekbosvrijwelpermanentbovenhetmaaiveld.
Elderskomendergelijkenattesituatiesnietofnauwelijks
voorenisereenonverzadigdezone.
Inhetzuidelijkgedeeltekomtplaatselijkinfiltratievoor
(Jansen,1984).
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WATERKWALITEIT
VolgensRemmers (1983a)wordtinhetbeekdalonvollediggerijptsecundairalkaliëngrondwateraangevoerd.Dearmoede
aancalcietindeondergrond iserdeoorzaakvandatgeen
verzadigingmetCa 2+ enHCO3"i sopgetreden.
Aandeoostzijde (grenzendaanautoweg+kanaal)werddoor
Wit (ongepubl.)plaatselijkwateraangetroffenmeteenhoog
chloridegehalte:tot 100,opéénplaatszelfstotmeerdan
200mg/l.Ditbetreftwaarschijnlijkmederendeelsinfiltrerendkanaalwater (zieonderwaterhuishouding);oplaatstgenoemdpuntiswellichtinvloedvanpekelstrooienopderijkswegdehoofdoorzaak.
Hetwater indeVuileslootendeKleineAaiszeervoedselrijkonder invloedvaneffluentvaneenzuiveringsinstallatie
envanwateruitintensiefgebruiktagrarischgebied.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN
Algemeen
Vooreengetalsmatigebeoordelingvandenatuurwaardenwordt
verwezennaarbijlage45.
Hetmilieuisplaatselijkzóuitzonderlijk,dateenvergelijkbarelevensgemeenschap slechtsopenkeleplaatseninons
landvoorkomt,zodatwaardeklasse5(opminderdan30plaatsenvoorkomend)eigenlijknogeenonderwaarderingbetekent.
Ditisaangetoondenbesprokenbijdemacrofauna.Diverse
groepen (paddestoelen,bodemfauna,vlindersenz.) zijnechter
nietofnauwelijksonderzochtenbijeendeelhiervanzijn
ook zeerhogewaardenteverwachten,wellicht zelfsover
grootoppervlak.Vlindersenveleanderegroepenprofiteren
inDeOetertvaneenzeergunstigecombinatievanbiotopen,
b.v.bosenvochtighooiland.Alleenoverdagvlindersiseen
rapportbeschikbaar (Reitsma,1982);diverselandelijkgezien
schaarsesoortenblijkenvoortekomen.
Dewaarderingstabel kanooktotonderschatting leidenomdat
degraslandenzonderoppervlaktewater bijaquatischemacrofaunainwaardeklasse0vallen.
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Vegetatie
Hetreservaatbestaatuitgraslanden,broekbosvegetatiesen
eendrogereikenbos.Degraslandenwordenjaarlijkseen-tot
tweemaalgehooid.Vooreenuitgebreidevegetatiebeschrijving
vandehooilandenwordtverwezennaar Remmers (1983c). In
hethiernavolgendewordtvandezeldzameresoortenvaakde
uurhokfrequentieklasse (UFK)vermeld.Ditiseenmaatvoorde
matevanvoorkomenvaneenplantesoortinNederland,gebaseerdop"uurhokken"van5 x 5 km.Hiervoor isv.d.Meijden
e.a.(1983)gevolgd. (UFK3:11-29uurh.,UFK4:30-79,
UFK5:80-189,UFK6:190-410)
De_g£ajsljinden
Degraslandenkunneninviervegetatiekundigehoofdtypenwordeningedeeld:
- behorendetot 2(3)gemeenschappenuithetGroteZeggenverbond.Ditbetrefthetgrootstedeelvandegraslanden.Ze
liggenvoornamelijkinhetnoordelijkdeelvanhetreservaatop 100-200mvanhetkanaal,opzeerdrassigevoedselrijkeplaatsen.Zowel 'szomersals'swintersiserpotentiëlekwelaanwezig.Minofmeer zeldzameplantesoorten
zijn:Slankesleutelbloem (UFK 5),Kleinevaleriaan (UFK5)
enPaardehaarzegge (UFK4).
- behorendtoteengemeenschap,dieeenovergangvormtvan
hetDotterbloemverbond naarhetGroteZeggenverbond.Het
ligtinhetcentraledeelvanDeOetertenisminderdras
danhetvorigetype.'sWintersiserpotentiëlekwelaanwezigen 'szomersnietofnauwelijks.Enkelebelangrijke
soorten zijn:Slankesleutelbloem (UFK 5), Bosbies (UFK6)
enAdderwortel (UFK6 ) .
- behorendtothetBiezenknoppen-Pijpestrootjesverbond.Het
ligtopdehoogstedelenvanhetterrein;erisgeenkwel
aanwezig.Belangrijkesoortenzijn:Blauwezegge,Veldrus,
Bosbies (UFK6)enAdderwortel (UFK6 ) .
-behorendtotdeovergangGlanshaververbond enDotterbloemverbond.Hetbetrefteengraslandaandeoostzijdebinnen
100mvanhetkanaalenenkeleinhetwestentegendeKleineAa,zowelinkwel-alsininfiltratiegebied.Hetgebied
inhetoostenkansomsgeïnundeerd zijn.Belangrijkesoortenzijn:Moesdistel (UFK 3), Knolsteenbreek (UFK4)en
Slankesleutelbloem (UFK5 ) .
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De_Bossen
DebosvegetatiesbehorenvoornamelijktothetElzenverbond.
Vooralindiedelenwaarveelwaterwordtafgevoerd komen
zeernatte (weiniggestoorde)bossenvoormetElzenzegge,
Zwarteels(beidekensoortvanhetElzenbroek),Bosbies,DotterbloemenStijvezegge.OpdeovergangvanhetElzenbroek
naardegraslandeneninhetzuidenlangsdeZuid-WillemsvaartisdeassociatievanGrauwewilgenZwarteelsontwikkeld.
InhetzuidenkomenookdrogerebosgedeeltenvoormetelementenvanhetELzen-vogelkersverbond,maarook Zomereik,Berk,
LijsterbesenwatmeerBraamerin.Bovendienligtinhet
westentegendeKleineAaeenperceeleikenbosmetgestoorde
ondergroei.
Macrofauna
Defaunavankwelmoerassenenwellichtookeendeelvande
graslandfaunaisvanuitzonderlijkbelang (zieonder"Algemeen").Metuitzonderingvanhetnoordoostelijkegrasland
werdalleendeaquatischemacrofaunaonderzocht.Eengroot
deelvandegegevenswordtuitvoerigerbesprokendoorKlink
(1984).Debetekenisvandeterrestrischefaunakomtniettot
uiting indewaarderingstabel:degraslandenvallenhierin
waardeklasse0.
Hetgraslandinhetnoordoostenvanhetreservaatstaat•s
wintersplasendras.Demacrofauna-levensgemeenschapbestaat
blijkensmonstersop5en 15maart 1984uitsoorten,die
langdurignatte,maarweiniggeïnundeerdebodemvereisen,zoalsParaphaenocladiusimpensusenPseudorthocladiuscurtistylus.VanbelangisdevondstvandeWapenvlieglarvenOxycera
trilineataenOxyceracf.meigeni.Dezelaatstesoortis
nieuwvoorNederland;hetisechtermogelijk,datheteen
verwante (maarookzeldzame)soortbetreft.
Hetmeanderende,zeerzwakstromendeloopjewordtnauwelijks
bewoonddoorsoortenvanstromendwater.Indeomgevinghiervanwijzendiversevedermuglarvenopkwel;Krenopelopia,Natarsia,Chaetocladiuspigeragg.enMetriocnemushygropetricusagg..Erwerdentweeinternationaal zeldzamediersoorten
van kwelmoerassenaangetroffen:desteenvliegNemouradubitansendevedermugParapsectrastyriaca.Dekwellevensge-
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meenschap komtalleenvoor ineen zonebinnen 120mvande
Zuid-Willemsvaart,voornamelijk inde strook tussen 25en
70m.Hij isechter slechtsweinig ontwikkeld ende karakteristieke zeer zeldzame soorten zijner kennelijk schaars.Essentieelvoor dezegemeenschap iseenpermanente zwakkewaterbeweging,eengeringe waterdiepte enwaarschijnlijk ook
eenbepaalde chemische samenstelling. Inditmilieuwerd ook
de inNederland zeldzame steekmugMansonia richardiigevonden.Deoecologische eisenvande soort zijnechter nogonvoldoende bekend.
Hetgrootste deelvandemoerassige oostelijke zonevanhet
reservaatwordt ingenomen door stagnerend water van 5-50 cm
diepte.De bodem isbedektmet een laag rottend blad enondanksde (geringe) kwel isermaar weinigdoorstroming. Hier
vindtmen een levensgemeenschap vanbospoelen,bestaande uit
algemene soortenvanvoedselrijk,dynamischmilieu.Bijaangepast beheer (eendunne waterlaag,die relatiefmeer ververst wordtdoordatovertollig water weg kan stromen) kan
hierdewaardevolle levensgemeenschap van kwelmoerassen over
eengroter oppervlak totontwikkeling komen.Deze potentiële
betereontwikkeling isvan groot belang,daar hethier om een
zowelnationaal als internationaal gezien zeer zeldzamelevensgemeenschap gaat,die zich in DeOetert (en De(JudeGooren) totopheden heeft kunnen handhaven.
Meer westelijk inhet reservaat,opmeer dan 100mvan het
kanaal,worden weinig plas-en-dras-situatiesaangetroffen en
ontbreekt het kwelmoerasvrijwelgeheel.Het kwelwater komt
wél tengoede aandevegetatie ende bodemfauna (o.a.door
capillaire opstijging),maar nauwelijksaan aquatischemacrofauna. Inhetvrij schaarseoppervlaktewater komen naast
kwelindicatorenookhier endaar soortenvan temporairewaterenvoor.

Amfibieën
Inhet reservaat werden 4soorten + eenhybride vastgesteld.
Paaiplaatsen bevonden zichhoofdzakelijk ineendiepe sloot,
die naar de KleineAaontwatert enmet een schuif isafgesloten,en ineen poel ten westenvande KleineA.
De Kleinewatersalamander komtaanweerszijden vande Kleine
Aavoor.Opbeide plaatsen werden injuni 1984larvenaangetroffen en lijkthetom kleinepaaigezelschappen tegaan van
minder dan 10paar.
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Gewonepaddenpaaienopdezelfdetweelokatiesenopéén
plaatsaandezuidoostrandvanhetgebied.Indepoelpaaide
eentwintigtal,opbeideandereplaatseneentientalparen.
GroenekikkerskomenalleenindepoelendeKleineAavoor.
ZoweldeKleinealsMiddelstegroenekikkerzijngedetermineerd.Indepoelteldeeenkoorvanroependemannetjes17
exemplaren,optweeplaatsenindeKleineAa 3tot5exemplaren.
Bruinekikkerszijnhetmeestalgemeenenhetmeestgespreid
inhetgebiedaangetroffen.Hethogeaantaltweedejaarsen
volwassendierenstondingeenverhouding tothetaantal(6)
paaiplaatsen.Vermoedelijk isDeOetertbelangrijkalsterrestrischmilieuvoorveelindeweilandentennoordenenten
zuidenvanDeOetertpaaiendeBruinekikkers.Geenvande
paaiplaatsenwasuitzonderlijkgroot.Indepoelenvoornoemdeslooteentientalenopvieroverigeplaatsen2,5,6en6
eiklompen.
Hettroebele,vegetatieloze,overschaduwdewater isvoorde
meesteamfibieënsoortenongeschikt.DeAlpenwatersalamander,
waarvoorditcriteriumnietgeldt,werdnietaangetroffen;
hetvoorkomenvandezesoortisechternietuitgesloten.
Vogels
DeOetertherbergteengoedontwikkeldemoerasbosvogelgemeenschap,zoalsblijktuitonderstaandinventarisatie-overzicht:
1977/79
Wintertaling
Waterral
Kleine bonte specht
Nachtegaal
Sprinkhaanrietzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Wielewaal
Rietgors

2
?
1
(2-3)

?
(1)
+
2
2

1981

1983

10
2

2
1
1
9
1

-

-

12
3
2

7
2
2

1
1
?

Degepubliceerdewaarnemingenuit 1977-'79zijnfragmentarisch;devastgesteldeaantallen zijndoordegevolgdemethodetelaag.In 1981werdnauwkeurigergekarteerd enuitde
gegevenskomenkarakteristiekehogedichthedenvanzangvogels
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naarvoren.DedichthedenvanNachtegaal,Sprinkhaanrietzanger,Bosrietzanger,TuinfluiterenTjiftjafzijntwee-tot
viermaalzohoogalsdieinhetWijboschbroek.Hoewelbij
groteoppervlaktendedichthedenstelselmatig lageruitvallen
danbijkleineoppervlakten (cf.Berthold,1976),ishetin
ditgevalduidelijk,datdecontinueafwisselingvanmoerasbosenzeernattegraslandjesvooroptimaleomstandigheden
zorgt.OokWaterralenWintertaling zijnin1981aangetroffen.
In 1983werd,hetverzameldemateriaalinogenschouwnemende,
vooralgeletopHoutsnippen,echter zonderresultaat.Wellichtvormtdegeringeoppervlaktevanhetgebiedhiereen
beperkendefactor,indeoudewilgenbroedtjaarlijksde
Kleinebontespecht.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
DeverbredingvandeZuid-Willemsvaartwordtuigevoerdaande
oostzijdeentastdushetreservaatnietaan.Sluis10en11
wordengeslooptenbovendetebouwensluisFwordteenkanaalpeilingesteldvan20,45m+N.A.P..TerhoogtevanDe
Oetertbetekentditeendalingvan2metertenopzichtevan
hethuidigepeil;hetnieuwepeilligtbenedenhetmaaiveld
vanhetreservaat.
VolgensRoijen (invoorb.)houdtditin,daterdirectlangs
hetkanaaleengrondwaterstandsdaling optreedtvancirca
15cm.Dedalingvandegrondwaterspiegel zalzichvoortzettentotopeenafstandvan75mvanhetkanaal,waarhijnog
2cmzalbedragen (ditallesgebaseerdopeen5cmhogerkanaalpeil,nl.20,50m+N.A.P.).Ookishetnietondenkbaar,
dateendalingvandestijghoogtevanhetgrondwater inhet
eerstewatervoerendpakket zalplaatsvinden.Indatgevalzal
dekwel,dieinDeOetertalnieterghoogwas,verminderen
ofzelfsgeheelwegvallen.Hetgevolghiervanis,datdepermanentewaterbeweging (doorstroming,verversing)vermindert
ofwegvalt.Dechemischesamenstellingvanhetgrondwater zal
daninongunstigezinveranderenalsgevolgvanhetrelatief
groteraandeelvanhetneerslagwaterhierin.
Aangeziendekweluitheteerstewatervoerendpakketgering
is,isheteenbelangrijkevraag,ofdekweluithetkanaal
nietvooreenessentieelgedeeltebijdraagtaandelichtewaterbewegingoverhetmaaiveld inhetmoerasbos.Omdatnade
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peilverlaginggeenkwelwateruithetkanaalmeerhetreservaatbinnen zalkomen,kanookhierdoordepermanentewaterstroming inhetreservaattenietwordengedaan.
VERANDERINGVANNATUURWAARDENNAKANAALPEILDALING
Eengetalsmatigebenaderingvandewaardeveranderingenwordt
gegeveninbijlage45.Amfibieënenvogelszullendoorde
veranderingennietofnauwelijkswordenbeïnvloedenworden
daaromhiernietnaderbesproken.
Vegetatie
Degraslandenliggenmerendeelsmeerdan 120mvandeZuidWillemsvaart.Ookalvindthiergeengrondwaterstandsdaling
plaats,tochzaleeneffectvandekanaalpeildaling kunnen
optredendoordeveranderingvandewaterkwaliteitvanhet
bovenstegrondwatert.g.v.afnamevandediepekwel.DesamenstellingvandevegetatiesbehorendetothetDotterbloemverbondenhetVerbondderGrotezeggenzaldanveranderen
o.a.doorhetafnemenofverdwijnenvan (zeldzame)kenmerkendesoorten,terwijlhetaandeelvansoortenuitdeGlanshaverordeenhetMoerasspireaverbondtoeneemt.
Demomenteeltendelevolledigongestoordebroekbossenkunnen
plaatselijkietsdrogerworden.Hetisechterdevraag,of
zijhierdoormerkbaar inwaardezullenafnemenenofditniet
gecompenseerd wordtdooreenlichtewaardeverhoging ingedeelten,dienuvrijwelpermanentgeïnundeerdzijn.
Macrofauna
Degraslandfaunazalwaarschijnlijkopvergelijkbarewijze
beinvloedwordenalsdevegetatie,datwilzeggendatde
soortendieafhankelijkzijnvandehuidigegrondwaterkwaliteitkunnenafnemenofverdwijnenalsdekweldrukvanhetregionalegrondwatervermindert.Wellichtbetreftditdanverliesvanwaardeklasse5.
Voordekwelmoerasfaunaisdebelangrijkstekwestie,inhoeverrenogwaterbewegingoverhetoppervlakendoordebovenstebodemlaag zalblijvenoptreden.Inelkgevalzaldewatertoevoervanuithetkanaalwegvallen.Indiendewatertoevoervanuitheteerstewatervoerendpakketonvoldoendeisof
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wordt,verdwijnendebestaansmogelijkhedenvoordezelevensgemeenschapenookdemogelijkhedenomdezenogverdertot
ontwikkeling telatenkomen.
MAATREGELEN
VolgensRoijen (invoorb.) zoubijeenkanaalpeilvan20,90m
+N.A.P.geenveranderingvanhetfreatischvlakinDeOetert
optreden.Ditpeilzouwéleensterkereverdrassing inhet
reservaat"DeOudeGooren"veroorzaken.
DedrainerendewerkingvandeZuid-Willemsvaartnapeilverlagingkanwordenbeperktdoordekanaalwand (resp.dekanaalbodem)meteenverlengdedamwandaftesluitenofterplaatse
vandesterkdoorlatende zandtong (zieonderwaterhuishouding)meteenleemlaag tedichten.Eendergelijkeffectkan
ookbereiktwordendoorhetkanaalnaarhetoostenopte
schuiven.Bij50meterverschuiving zalhetfreatischvlakin
DeOetertvrijwelongewijzigdblijven.Bijallehiergenoemde
maatregelenvaltdetoevoervanwatervanuithetkanaalweg.
Dedoorstromingvandekwelmoerassenmoetdangeheelgerealiseerdwordendoorkwelvanuitdediepereondergrond.Erbestaattwijfel,ofdezekwelhiervoorvoldoendeis.Bovendien
bestaathetgevaar,datookdezekweldrukdoorhetnieuwekanaalpeilverlaagd zalworden.
Hetzieternaaruit,datverschuivingvanhetkanaalnaar
hetoostenhetgunstigstis.ZoweldeinvloedophetfreatischvlakalsdieopheteerstewatervoerendpakketinDe
Oetertwordendanwellichtvoldoendebeperkt.Hetiswenselijk,danookdewegnaarhetoostenteverplaatsenomde
zoutbelastingvanhetreservaatteverminderen.Hetgraven
vaneendiepebermslootlangsdewegisongunstig,aangezien
dezekwel"wegkanvangen".
Qndehogepotentiesvandekwelmoerassentotontwikkelingte
latenkomenishetnodigdelangdurigestagnatievanwater
tegentegaan.Eenhogerpeilvanhetafvoerloopjezalindit
opzichtwellichtaverechtswerken.Indienditniethetgeval
is,zoudezelaatsteoplossingdalingvanhetfreatischvlak
kunnentegengaan.Vermoedelijk isdezeoplossingechteronaantrekkelijk,omdatdanoveralinhetreservaatmeerregenwater zalwordenvastgehoudenendeverhoudingkwelwater/infiltratiewaterdusinongunstigezinwijzigt.
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Hetwater indeVuileslootendeKleineAaheefteenzodanigekwaliteit,datditwater zominmogelijk inhetreservaat
terechtmoetkomen.Hetkandusnietgebruiktwordenalsremedietegenverdroging.OokinverbandmethetPeelrijt-projectishetvanbelangverdereinundatievanDeOetertte
voorkomen.
Alvorenstotexperimentenmetderegelingvandewaterhuishoudingbinnenhetreservaatovertegaanishetnodigde
huidigetoestandvandekwelmoerassen(metnamedemacrofauna)nauwkeurigervastteleggen.Deeffectenvandekanaalverruiming eneventuelemaatregelenzijnalleentebeoordelen,alsdetoestandeenaantaljarennauwkeurigergevolgd
wordt.
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HETHOUTBROEK,DEVLERKENE.A.
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INHOUDSOPGAVE

blz.

SAMENVATTING
INLEIDING
BODEM
WATERHUISHOUDING
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Algemeen
Vegetatie
Aquatischemacrofauna
Amfibieën
Vogels
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
VERANDERINGVANDENATUURWAARDEN
Algemeen
Vegetatie
Aquatischemacrofauna
Amfibieën
Vogels
MAATREGELEN
NADEREBESPREKINGVANDEHUIDIGEGEGEVENS
Vegetatie
Aquatischemacrofauna

287
287
288
288
288
288
289
289
289
290
290
291
291
291
291
292
292
292
292
292
293

Relevantebijlagen;
bijlage
9 a-d:Berekendeveranderingen indestijghoogtevanhet
freatischvlakt.p.v.sluisF (km74,3)ensluis
G (km67,2)
bijlage46:Overzichtskaart
bijlage47:Isohypsenvanhetfreatischvlakenheteerste
watervoerendpakket
bijlage48:Overzichtvandenatuurwaardenvoorennadekanaalverruiming
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SAMENVATTING
IndegemeenteSomerenliggentenwestenvandeZuid-Willemsvaart (behalveDeOetert)eengrootaantalvrijkleinetot
zeerkleinenatuurterreinen,waarvaner17zijngenummerden
aangegevenopbijlage46.Demeestevandezeterreinenzijn
momenteelaanteduidenalsbosjesenhebbeneendrassige
laagteofpoel:vermoedelijkerestantenvaneenvroegerwaterloopje.Vooraldezelaagtenzijnbotanischenfaunistisch
waardevol.Eromheenvindtmendrogerbos.
Doordekanaalpeilverlagingzalindemeestebosjesmeerof
minderverdrogingoptreden.Ook zalhierdoorwaarschijnlijk
dekwelinvloedverminderenendeinvloedvanwatervanagrarischeherkomsttoenemen.Voordevegetatiebetekentditalleseenverruiging,voordelevensgemeenschappen inhetwater
eensterkverminderdehoeveelheid biotoop,eenkorterewatervoerendeperiodeeneenongunstigerwaterkwaliteit.
Behalvededirecteverliezenaannatuurwaardezullenookde
verspreidingsmogelijkhedenvanvochtgevoeligeorganismenin
hetgehelelagegebied tussenAstenendeStrabrechtscheheideaanzienlijkafnemen.Deverspreidingsmogelijkhedenvanwater-enoeverbewonerskunnenverbeterdwordendooreen"corridor"vannatteoeverstrokenlangshetkanaal.Opdezewijze
treedtcompensatieopvoorhetverspreidingsprobleem,albetreftditvooreendeelnietdezelfdesoorten,dieindehuidigesituatieinhetgebiedvoorkomen.
INLEIDING
TenwestenvandeZuid-Willemsvaart,vankanaalkm73tot80,
ligtindegemeenteSomereneengrootaantalvochtigebosjes,
merendeelsinhetdalvandeKleineAaenzijnzijstroompjes.Inverbandmetdeteverwachtenverdroging (ziebijlage
9a-d)isdebreedtevanhetonderzoekgebied tenwestenvan
Somerenmeerdan3km.AmfibieënenvogelswerdenalleenonderzochtindeVlerkenseBeemden (nr. 4).
Voordeliggingendenummeringvandebosjesziebijlage
46.Tweebosjestenzuidwestenvandenrs.14-17warenverdroogdenwerdennietnaderonderzocht.
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BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland,blad51oost(StiBoKa,
1981)liggendebosjesnrs.1,2,3,5,6eneendeelvan9
opMeerveengrondmetzandondieperdan 120can,opgrondwatertrapII.Denrs.4,7,8,9(tendele),10,11eneendeel
van 12liggenopBeekeerdgrondmetlemigfijnzandmeteen
zavel-ofkleidekvan 15à40cm,opgrondwatertrapIII.De
bosjes 13t/m 17liggenopEnkeerdgrondenmetfijnlemigzand
opgrondwatertrapIII.
AllebosjesliggeninhetdalvandeAa,deKleineAaofzijlopendaarvan,inderegelgrenzendaanhogeregronden.
WATERHUISHOUDING
Vrijwelallebosjesliggenlangseengenormaliseerdeloop.In
eenaantalgevallenheeftdezeloopeenontwaterendeinvloed.Devaakzeernattedelenindebosjeszullenvermoedelijkdelenvandeoorspronkelijkeloopzijn.
VolgensgegevensvanRijkswaterstaat (bijlage47)liggenalle
bosjesinpotentieelkwelgebied.Geziendegegevensvande
OudeGoorenenDeOetertendeveleijzerrijkegreppelsin
hethelegebied iswaarschijnlijkopveleplaatsensprakevan
kwelvanregionaalgrondwater.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Algemeen
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenwordtgegeveninbijlage48.Amfibieënenvogelszijnindezetabel
weggelaten,aangeziendezeslechtsplaatselijkwerdenonderzocht.
Vrijwelallebosjesbestaanuitdrogeregedeeltenennatte
delenmeteenofmeerpoelen.Ondanksdeinvloedvanhetomliggendecultuurlandzullenvelewaardevolleelementenzich
waarschijnlijkookindetoekomstkunnenhandhavendankzijde
kwelvanvermoedelijkregionaalgrondwater.
Naastindetabelaangegevenwaardenaandegezamenlijkenatuurterreintjes"opzich"hebbendezeeenbelangrijkefunctie
voordeverspreidingvandiverseplantenendierenindit
deelvanNöord-Brabant.Ditbetreftvooralsoorten,diestukkencultuurlandvanenigehonderdenmeterswél,maarstukken
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vanenigekilometersnietofnauwelijkskunnenoverbruggen
(par.VIA3 b). Inverbandmetdekanaalverbetering zijn
vooraldesoortenrelevant,diebovendienvochtigeofnatte
biotopenvereisen.
Vegetatie
Opdedrogedelenvandemeestebosjesstaaneikenberkenbossen,meestalrelatiefvoedselrijkmetsoortenalsBosanemoon
enSalomonszegel.Opdenattedelenvindtmenvegetatiesvan
hetElzenverbond,somsmetovergangennaarhetËLzenvogelkers-verbond.Dezenatterevegetatietypenzijnvaakweinig
gestoordenzeerwaardevol.Indebosjesnrs.4,9,11en12
komenzeoverrelatiefgroteoppervlaktenvoor.Invelebosjeszijnijzerrijkegreppelsaanwezig,alofnietmetWaterviolier.Inbosjenr.4(VlerkenseBeemden),dateenreservaatisvanStaatsbosbeheer,liggenookenigehooilanden,
waarvaneréénzeernatenweinigbemestis.
Aquatischemacrofauna
Deonderzochtepoelenengreppelsherbergenindeverschillendebosjeseenvrijovereenkomstigemacrofauna.Dezeiskarakteristiekvoortemporaire,niettevoedselrijkewateren,
somsmeteenenkelekwelindicator.Naastweiniggestoordewaterenkomenookminofmeerontwaterdeen/ofvanuithetcultuurlandmetvoedingsstoffenverrijktepercelenvoor.Deweiniggestoordepoelenengreppelszijnvrijtotzeerwaardevol.Hoewelslechtseenenkele zeldzameresoortisgevonden,
zijndergelijkesoortenbijnauwkeurigonderzoekopdiverse
plaatsenteverwachten.
Amfibieën
AlleenindeVlerkenseBeemden (nr.4)werdendeamfibieën
onderzocht.In1983zijnuitsluitend Bruinekikkersingroot
aantalaangetroffen.In 1984ookMiddelstegroenekikkersin
deHeiveldseloopenKleinewatersalamandersindesloot,die
hetgebied inhetnoordoostenverlaat,juistbuitenhetreservaat.Vandesalamanderswerdenalleenlarvengevangen,
zodateenaantalsschatting nietistegeven (vermoedelijk5à
10paar).
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Vogels
Alle b o s j e s z i j n t e k l e i n voor een goede ontwikkeling van een
broekbosvogellevensgemeenschap. Er werd dan ook geen systemat i s c h onderzoek naar de vogelbevolking v e r r i c h t . Voor s o o r t e n
van g e v a r i e e r d c u l t u u r l a n d s c h a p z i j n de b o s j e s e c h t e r zeker
van b e l a n g . In de Vlerkense Beemden werd een t e r r i t o r i u m van
de Nachtegaal v a s t g e s t e l d . Deze s o o r t zal zeker op meer
p l a a t s e n in h e t gebied voorkomen.
GEPLANDE INGREPEN EN WIJZIGINGEN
Na de kanaalverbreding worden s l u i s 10 en 11 gesloopt en t e r
hoogte van Someren wordt de nieuwe s l u i s Someren gebouwd. Het
k a n a a l p e i l t u s s e n deze s l u i s en s l u i s 11 zakt van 24,98 t o t
20,45 m boven N . A . P . , t u s s e n s l u i s 10 en 11 van 22,40 t o t
20,45 m, verder naar h e t noorden b l i j f t h e t p e i l g e l i j k
(20,47 wordt 20,45 m). De t e verwachten veranderingen van de
grondwaterstand z i j n berekend voor twee v e r s c h i l l e n d e kDwaarden, namelijk 200 en 500 m^/aaq ( b i j l a g e 9 a - d ) . Voor h e t
i n s c h a t t e n van de waardeveranderingen voor de natuur z a l in
h e t hiernavolgende d i e kD-waarde worden aangehouden, d i e voor
de natuur h e t o n g u n s t i g s t i s . Voor de b o s j e s t e n noorden van
de E3 i s d a t in de r e g e l kD 200 mV<3, voor de andere b o s j e s
v r i j w e l s t e e d s kD 500 m2/d. Volgens de berekeningen ( b i j l a g e
9 a-d) l i g g e n dan:
-

b u i t e n de 5 cm - v e r d r o g i n g s l i j n de n r s 2, 3 en 8
in h e t gebied met 5 - 10 cm verdroging de nrs 1, 5, 6, 9,
13, 14, 15, 16 en 17

inhetgebiedmet 10-15cmverdrogingnrs,10,11en12
- ineengebiedmetongeveer 15cmverdroging nr.4
ineengebiedmet 25-35cmverdroging nr.7.
Deverlagingvanhetfreatischvlak,tezamenmethetteverwachtengewijzigdestuwbeleid indezomer,zullenookeen
wijzigingveroorzakenvandesamenstellingvanhetwater.Er
zalinhetalgemeenminder kwelinvloed zijnenmeerregenwaterenwatervanagrarischeherkomstbinnendringen.Indit
verbandspeelteengroterol,datvrijwelallenatuurterreinengelegenzijnaanwaterloopjes.
Dekanaalverbetering zalgeenanderevoorhetonderhavigeonderzoekrelevantewijzigingenmetzichmeebrengen.Inander
verbandspeeltweleenverhogingvandeafvoervandeKleine
Aa (doorwateruitdePeelrijt).Dezekwestiewordtindit
rapportbuitenbeschouwinggelaten.

291 -

VERANDERINGVANDENATUURWAARDEN
Algemeen
Deverliezenaannatuurwaarden,voorzoverweertegevenin
tabelvorm,zijntevindeninbijlage48.Hierinkomtniettot
uiting,datdoordesterkeverdrogingrondSomerenallerlei
vochtminnendeenwaterbewonendesoortenverminderdemogelijkhedentotverspreiding zullenkrijgen:demeestebosjeszullennamelijkveelvroeger inhetjaardroogstaanendekleinerelandschapselementendichterbijhetkanaalzullenzelfs
geheelverdrogen.Vooreenaantalsoortenzullendeteoverbruggenafstandenhierdoortegrootworden.
Doordeverdroging,hetverminderenvandekwelinvloed enhet
toenemenvandeinvloedvanwatervanagrarischeherkomst(al
ofnietviaopstuwingvanloopjes)zullendevochtgevoelige
levensgemeenschappen invrijwelalleaanwezigenatuurterreinenookaanzienlijkedirecteschadeondervinden.Inverdrogendeveenbodemszalooksterkeremineralisatieoptreden.
Vegetatie
Defactorkwelisindezebossenmomenteelzekermedebepalendvoorhetweinigruigekaraktervandeondergroei (weinig
Brandnetel,Leverkruid,Smeerwortel,Liesgrasenz.).Alsdeze
kwelvooreendeelwegvaltzaldusookdeaardvandevegetatieveranderen.Deverdroging zalinhetalgemeendoorverhoogdemineralisatieeenverruigingvandebossentotgevolg
hebben,terwijlhetoppervlakvandepoelenenelzenbroekvegetatieszalafnemen.
Degrootstewaardeverliezen zullenoptredenindebosjes4,
9,11en12.Hierkomenzeerwaardevollenattevegetaties
voorendedalingvanhetfreatischvlakzaler10totmeer
dan 15cmkunnenbedragen.Deverliezenhebbenhiervooral
betrekkingopelzenbroekachtigevegetaties,maarookhet
waardevollenattehooilandbijbosje4 (VlerkenseBeemden),
behorendtothetDotterbloemverbond,zalvankarakterveranderen.
Aquatischemacrofauna
Doordedalingvanhetfreatischvlakvallenveelpoelen
vroeger inhetjaardroogeneendeelvandepoelenzalaan-
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zienlijkkleinervanoppervlakworden.Ondiepegreppelszullenvrijwelhetgehelejaardroogvallen.Ditallesisinernstigemateteverwachtenindebosjesnrs.1,4(grasland),
7,9,10,12en17.Ookinvrijwelalleoverigeterreinenzal
echterenigeachteruitgangoptreden.Hierbijisvooralookde
(onder"Algemeen")genoemdeveranderingvandewaterkwaliteit
vanbelang.
Amfibieën
Voordeamfibieënisvooralachteruitgangvanhetterrestrischemilieuinvrijwelhetgehelegebiedteverwachten,ook
buitendegenummerdenatuurterreinen.DeKleinewatersalamander zouinopeenvolgendeongunstigejarenlokaalkunnenverdwijnen.HerbevolkingvanuitDeOetertenmigratiedoorhet
cultuurlandzullenoverkleineafstandennogvoorkomen,maar
overgroteafstandenvrijwelnietmeer.
Vogels
Doordeverruigingvandevegetatiekunnenkleinewijzigingen
indevogelstandoptreden.
MAATREGELEN
Afhankelijkvandewerkelijkeoptredendedalingenvanhet
freatischvlakkaninoverlegmetdelandbouwkundigeneen
stuwbeheerwordenbepaald,waarbijdeschadezoveelmogelijk
beperktblijft.Hierbijmoetzoweldekwantiteitalsdekwaliteitvanhetwater indegatengehoudenworden.
Verspreidingsmogelijkhedenvoorvelevochtgevoeligeofwaterbewonendeorganismenkunnensterkwordenbevorderddoorhet
aanleggenvannatteoeverstrokenlangshetkanaal,zodateen
"corridor"vanzuidnaarnoorddoorhetgehelegebiedgehandhaafdblijft.
NADEREBESPREKINGVANDEGEGEVENS
Vegetatie
Opdedrogedelenvandemeestebosjesstaaneikenberkenbossen,diesyntaxonomischvaakmeerovereenkomstvertonenmet
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deQuerco-Fagetea-klassedanmetdeQuercoroboris-Betuletum
(vandeQuercetearobori-petraeae).Enkelevoorkomendesoortenzijn:Quercusrobur,Betuia,Frangulaalnus,Rubusspec,
div.,Anemonenemorosa,Polygonatummultiflorum,MoliniacaeruleaenGeumurbanum.Opéénplaatsinbos 10staatindeze
vegetatieOsmundaregalis.
OpdenattedeleniseenAlno-Padion-vegetatieontwikkeldmet
Alnusglutinosa,Fraxinusexcelsior,Prunuspadus,Carexremota,DeschampsiacespitosaenDryopterisfilix-femina.
Devegetatieopkletsnattestukkenbehorensyntaxonomischtot
overgangennaarhetAlnionglutinosaemetdesoortenCarex
elongata,Carexelata,Solanumdulcamara,Lycopuseuropaeus,
Calthapalustris,IrispseudacorusenRibesnigrum.
VooraldenattereenweiniggestoordevegetatiesvanhetAlno-PadionenAlnionglutinosaezijnzeerwaardevol;zijzijn
overgrotereoppervlaktenaangetroffenindebosjes4,9,11
en 12.Verderook,maarinkleineroppervlak,indenrs.2,
5,6en16.Bossenvaneengroteroppervlakaanvochtigrijk
eikenbosvindtmenindenrs.4,10en12.
Bosje4iseenreservaatvanStaatsbosbeheer (vlerkenseBeemden).Hier iseenaantaljarengeledenCarumverticillatum
aangetroffen.Dezesoortisdelaatstejarennietteruggevonden.Naasteikenbosliggenhiereenaantalpercelennatgrasland.EenzeernatweinigbemesthooilandbehoortsyntaxonomischtothetCalthionpalustris,metveelFilipendulionsoorten.OpdedrogeredelenstaansoortenalsPotentillaerectaenJuncusconglomeratus.OptweeplaatsenisDactylorhizamaculatagevonden.Deanderehooilanden zijndrogeren
meerbemest;wéliserSuccisapratensisaangetroffen.
Aquatischemacrofauna
Aanallebossen,behalvedenrs.7,8,13en 15iseenbezoek
gebracht.Denrs.4,9,12en17zijnnaderopmacrofaunaonderzocht.
Indepercelen1,2en3liggengrotepoelen.Grotehoeveelheid flabenfijnorganischmateriaal zijneengevolgvande
eutrofiërendeinvloedenvanuithetomringendecultuurland.De
percelenwordenontwaterddoormiddelvankleineoverloopjes;
dewaterdieptenvandepoelenzijndanookvrijgering(minderdan10cm). Ijzervlokkenenbacterievliesindicerenuittredendgrondwater.
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Bosnr.4zelfisdroog.Erloopteenvoedselrijkeafvoerslootdoorheen.Echteraandezuidkantligteenlagergelegen
natgraslandmetondiepwater (minderdan 10cm).Derijke
levensgemeenschapiskarakteristiekvoorzwakzuurtemporair
watermeto.a.deSteekmugAedespunctorendekeversHydroporustristis,HydraenabrittenienHelophorusstrigifrons.
Indepercelen5en6liggenondiepepoelen;dezezienererg
voedselrijkuitmetveeldraadalg inhetwater.
Ineenaantalafvoergreppelsinbos9zijnindicatiesvoor
uittredendgrondwatergevonden (ijzervlokken,bacterievlies
endekeverHydroporusnigrita).Degreppelszijnvoedselrijk
(metdikkealgenpakketten)enerligtwatslibopdebodem.
Devanoorsprong temporairwatervoerendegreppelsineenkavelinhetwestenvanditbosstaanonderinvloedvanopstuwingvandeKleineAa;dewatervoerendeperiodeenhetstromingsregiemwordendaardoorverstoord.Storingsindicatoren
zijndanookaanwezig.Degreppelsliggenca.80cmbeneden
maaiveld.
Eenlaagteineendeelvanhetzelfdebosnr.9,dichterlangs
deweg,heefteendikkeveenbodemvanmeerdan80cm.Dewaterdiepteisca.10cm.Ookhier iseenindicatorvooruittredendgrondwatergevonden (deVedermuglarveChaetocladius
pigger agg.).Derijkelevensgemeenschap iskarakteristiek
voortemporair,zwakzuurwater (Hydraenabritteni),metgrof
organischmateriaal (Agabusstriolatus,Hydroporusmemnonius),nietvoedselrijk (Telmatopelopianemorum,Polypedilum
uncinatum).Delevensgemeenschap isevenwichtigopgebouwden
vertoontgeenvormvanstoring.Deaquatischemacrofaunagemeenschapistemporairvankarakter.Dedikkeveenlaagblijft
welpermanentvochtig.
Depercelen 10,16en17vertonenenigegelijkenisindie
zin,dattelkensineenoverigensdroogperceeleenvaakvegetatierijkeondiepepoelligt.Ineenenkelgeval (bv.nr.
17)wordthetperceelontwaterdviaeengreppeltje.Hetwater
isnietdiep:ca.15cm.Deoeverszijnglooiend.Inzo'n
moerassigepoel (nr.17)iseensoortenrijkelevensgemeenschapgevonden,karakteristiekvoorzwakzuur (Aedespunctor),venig (Hydrochusbrevis,Hydroporusumbrosus),vrij
voedselarm (Telmatopelopianemorum)water.Ineengreppelten
zuidenvanditperceelgroeito.a.Waterviolier.
Debossen11en14zijnpractischdroog.Deperceelseheidingenvanbos11voerenvoedselrijkwater (metveelalgenfijn
organischmateriaal)afvanachterliggendcultuurland.IJzer-
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vlokkenenbacterievliesindicerenuittredendgrondwater.
Bosnr.12heeftenkelepercelenmetgreppelsenpopulieren
oprabatten.Overhetalgemeenzijndelevensgemeenschappen,
karakteristiekvoortemporairwater,redelijkgoedontwikkeld.Eenaantalsoortenindiceertzwakzuurwater (Aedes
punctor,Hydraenabritteni),dattamelijkvoedselarmtottamelijkvoedselrijkis(TelmatopelopianemoruménTrissocladiusbrevipalpis).Eenondiepepoel (naasthetpadvindershuis)
iszeersoortenarm.
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SAMENVATTING
TussendeZuid-WillemsvaartendeAaliggendiversewaardevollegraslandpercelen,eenmoerasjeenenkelebosjes.Inhet
bijzonder zijnookdeaanwezigegreppelsengreppelrandenvan
belang,vrijwelallenatuurwaarden zullendoorvergravingen
verdrogingverlorengaan (ziebijlage 49).Eenbijzonderverlies,datnietindewaarderingstabeltotuitingkomt,ishet
optredenvaneenbarrièreindeverspreidingsmogelijkheden
voorveleorganismen,doordatallevochtigebiotopentussen
Asten-SomerenenDeOetertzullenverdwijnen.Voorditlaatsteverlieskancompensatiegebodenwordendoordeaanlegvan
eennatteoeverstrook,alzullenhiernietdezelfdelevensgemeenschappenalsdehuidigetotontwikkelingkomen.
INLEIDING
AandeoostzijdevandeZuid-Willemsvaart,indegemeenten
SomerenenAsten,stroomtdegenormaliseerdeAavrijwelgeheeldoorcultuurland.Inhethiertebesprekengedeeltetussensluis10ensluis11liggenenkelekleinebosjes,die
echterdoordiversemenselijkeactiviteitenernstigverstoord
zijn.Enkelegraslandpercelen tussendeAaenhetkanaalzijn
weinigbemest.Hieraanisaandachtbesteed,omdatindenota
vanRijkswaterstaat (1978)plaatselijkeenhogenatuurwaarde
isaangegeven.
BODEM
DebodemvanhetgebiedbestaatuitMeerveengronden (StiBoKa,
1981).volgensonderzoekdoordeRijksGeologischeDienst
(1984)isdeveenlaagminderdan 1mdik.Opveleplaatsen
komthetveenaanhetoppervlak.
WATERHUISHOUDING
Hethuidigekanaalpeil (22,40m+N.A.P.)ligtvooralinhet
noordelijkdeelvanhetAadalietshogerdanhetmaaiveld.
Daardoor komeninhetgedeeltetussenAaenkanaalveeldrassigesituatiesvoor (grondwatertrapII)enlopenereenaantalkwelslotenvanafdekanaaldijknaardeAa.Wellichtbetrefthettendelekwelvanregionaalgrondwater.Inelkge-
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valligthetdalvolgensgegevensvanRijkswaterstaatineen
gebiedmetpotentiëlekwel (ziebijlage47).
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenwordtgegeveninbijlage49.Amfibieënenvogelswerdennietonderzocht.Plaatselijk ishetgebiedvoordezegroepenzekervan
belang.ZohadeenbaltsendeWatersniphiervermoedelijkzijn
territorium.
Indewaarderingstabelkomtniettotuiting,dathetgebied
vanbelang isals"stepping stone"voordeverspreidingvan
organismeninnoord-zuidrichting.Ziehiervoordeparagraaf
"veranderingvandenatuurwaarden".
Vegetatie
Denatuurwaardenvanditgebied zijngelegenindenatte
graslanden,eenmoerasjeeneenpaarpopulierenbossen.Het
meestwaardevolzijnenkelegraslandpercelendirectlangshet
kanaalmeto.a.soortenuithetDotterbloemverbond enook
soortenvanschralermilieuzoalsVeldrusenEgelboterbloem.
LangsdeijzerrijkegreppelsvindtmensoortenvanhetMoerasspireaverbondenvooralhierookdeBosbies(kwelindicator).
Hetmoerasjeterhoogtevankm76,7heefteengoedontwikkeldevegetatievanvoedselrijkmilieu.Metnamedeovergangvan
hetmoerasnaarhetomliggendeweiland isbotanischgezien
waardevol.
Depopulierenbossenhebbeneengestoordeondergroeimet
plaatselijkwatmeervochtminnendesoorten.
Aquatischemacrofauna
Dewaardenvanditgebiedzijnvooraltevindenindegreppels (perceelscheidingen)tussenhetkanaalendeAa.Hoewel
voedselverrijkingvanuithetcultuurlandoptreedt,zijnsoortenrijkeenwaardevollelevensgemeenschappenontwikkeldonder
invloedvanuittredendgrondwaterenstroming.Dewaarde
hiervankomtsterkertotuitingdanbijdevegetatie,omdat
voorditmilieuweinigspecifiekeplantensoortenenveelspecifiekediersoortenbestaan.
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GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
DoordeverbredingvandeZuid-Willemsvaart zaldehelftvan
destrooktussenkanaalenAaverlorengaan.Tennoordenvan
kanaalkm77betreftditvrijweldehelestrook,indien (omDe
Oeterttesparen)hetkanaalietsnaarhetoostenverlegd
wordt,verder zalinhetzuidelijkdeelvanhetgebiedwaarschijnlijkeenzwaaikomwordenaangelegd,waardoorookplaatselijkeenbrederestrookverlorenzalgaan.
Hetkanaalpeilterplaatsedaaltvan22,40naar20,45m+
N.A.P..Bovenstroomsvansluis11treedtzelfseendalingop
van4,5m.Hierdoor zalinhetniettevergravengedeelte
volgensbijlage9a-dverdrogingoptreden.Inhetongunstigstegeval (kD500m^/d)betreftditindezomertennoorden
vankm7715à25cm,tenzuidenhiervan25à65cm.Ookbij
kD200m2/dtreedteenaanzienlijkedalingvanhetfreatisch
vlakop:van 10cminhetnoordentotongeveer40cminhet
zuiden.Ookdedrukvanhetgrondwatervanheteerstewatervoerendpakketzalopvergelijkbarewijzeverminderen (Roijen,1984:bijlage 16Ben17B).
Dedalingvanhetfreatischvlakzalwordengevolgddoorinklinkingvandebodem.Vooreenkleindeelgebeurtditrechtstreeksdooruitdroging,grotendeelsechterdoorveraarding
(mineralisatie).
VERANDERINGVANDENATUURWAARDEN
Doordevergravingvantenminstedehelftvanhetgebied
gaanvrijwelallehogerenatuurwaardenverloren.Dezezijn
namelijkvoornamelijkgelegen indeaanhetkanaalgrenzende
percelen,waardekwelinvloedgrootis.Indeoostelijkepercelen,waardeAaeensterkereontwaterende invloedheeft,
zalhetfreatischvlakooknogzodanigdalen,datvandenatuurwaardenvrijwelnietszaloverblijven.Wélzalhetmaaiveldhiernaverloopvantijd ietszakkendoor (verdere)inklinking.Opingeklonkenbodem isechter (o.a.doorstructuurwijziging)alleennogeenstoringsvegetatieteverwachten.
Naastdeverliezen,zoalsdietotuitingkomenindewaarderingstabel (bijlage49)isvanbelang,datdezenattestrook
momenteelvanbetekenisisalsverbindingsschakelvoorde
verspreidingvanorganismen.Mededoordevariatie invochtigebiotopenkunnenallerleisoortenhiereentijdelijkof
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langduriger levensmilieuvinden.Eendeelvandeaangetroffen
macrofauna-soorten zouhiervaneenvoorbeeld kunnenzijn.Na
dekanaalverbetering zalhetgebiedtussenAsten-Somerenen
DeOeterteenbarrièregaanvormen,dievoorvelesoorten
nietofmoeilijkteoverbruggenzalzijn.
MAATREGELEN
Deverliezenaannatuurwaarden,diedoorhetruimtebeslag
wordengeleden,zijnnietdoormaatregelenteondervangen.
Hetlijktooknietzinvol,dooruitgravingvandestrooktussenAaenkanaalteprobereneennattestrookteherstellen.
HetnieuwekanaalpeilligttelaagendeAazou ófwelblijvenontwaterenófwelincidenteelgaaninfiltreren,hetgeen
geziendekwaliteitvanditwaterongunstigis.
Voorveleorganismenkaneennieuweverspreidingscorridor
wordengeschapendoormiddelvannatteoeverstrokenlangsde
Zuid-Willemsvaart.Ditgeldtnietvoordekwelindocatorenen
soortenvanschralernatgrasland.Anderzijdszullenhieranderenattebiotopen (vooraloeversituaties)ontstaan,die
voorallerleivochtminnendesoortenmogelijkhedenbiedenvoor
tijdelijkeofblijvendevestiging.Menkaneendergelijke
strookdanbeschouwenalscompensatievoordeindevorige
paragraafvermeldenietindetabelverwerkteverliezen.
NADEREBESPREKINGVANDEHUIDIGENATUURWAARDEN
Vegetatie
Graslanden
Vandegraslandenliggendenatstedelenlangshetkanaal.Ze
wordennaardeAatoedrogerdoordedrainerendewerkingvan
deAa.Demeestenattegraslanden (meto.a.Holcuslanatusen
Cardaminepratensis)zijnzwaarbemestenhebbenvooraleen
potentiëlenatuurwaarde.
Opeenpaarplaatsenliggenookwatminderbemestegraslanden.HiervindenwenaastbovengenoemdesoortenGlyceria
fluitans,Rumexacetosa,Agrostisstolonifera,Viciacracca,
Prunellavulgaris,maarooksoortenuithetCalthionalsCarexdisticha,Lotusuliginosus,JuncusarticulatusenMyosotispalustrisensoortenvanvoedselarmermilieualsRanunculusflammulaenJuncusacutiflorus.Eengraslandperceeltje
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terhoogtevankm76 (alaangegeveninRijkswaterstaat,1978)
bevatzeerveelCarexacutaenScirpussylvaticus.
Ookdegreppelrandentussendezwaarbemestegraslandenhebbeneenvoedselarmer karakter.HiervindenwenaastbovengenoemdesoortenooksoortenuithetFilipendulionalsFilipendulaulmaria,Valerianaofficinalis,Lysimachiavulgaris,HypericumtetrapterumenCirsiumpalustre.OokPulicariadysentericakomtregelmatiglangsdegreppelrandenvoor.Hogerop
langsdezerandenvindensoortenuithetArrhenateretumelatioralsLeucanthemumvulgare,Festucapratensisenphleum
pratense.Indegreppelszelf,diezeerijzerrijkzijn,zien
wevegetatiesontwikkeldvanScirpussylvaticus,Equisetum
fluviatileenphragmitesaustralis.Langshetzeggerijke
graslandterhoogtevankm76zijngreppelsmeteenzeerrijkevegetatievanCarexacutiformis.
Moeras
Inhetmoerassigeperceelterhoogtevankm76,7staanopde
natste,nietbegaanbare,delenGlyceriamaxima,Glyceria
fluitans,Typhalatifolia,Sparganiumerectum,IrispseudacorusenCarexacutiformis.Hetheeftduseenvoedselrijkkarakter.NaarhetweilandtoevindenweovergangenmetCalthion-enFilipendulion-soortenentenslottegaatdevegetatie
over innatgrasland.
Populierenbossen
DepopulierenbossenhebbeneengestoordevoedselrijkeondergroeivanUrticadioica,GaliumaparineenCalystegiasepium,
echterwelmetvochtigmilieuindicerendesoortenalsPhragmitesaustralis,Filipendulaulmaria,Symphytumofficinale,
Calamagrostiscanescens,Lysimachiavulgaris,Salixcinerea
en,weinigvoorkomendAlnusglutinosaenprunuspadus.
Aquatischemacrofauna
Deondiepe,smalle,dooroevervegetatieoverschaduwdegreppelstussendepercelenwordeno.a.gevoedmetkwelwater,
'sWinterstreedtstromingop,'szomersvallensommigegreppelsdroog.DevrijzeldzamekeverAgabuspaludosus,de
steenvlieglarveNemouracinerea,delarvenvandevedermuggen
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ConchapelopiamelanopsenMacropelopiaendewantsVeliacapraizijnstromend-water-soorten.DevrijzeldzamekeverHydroporusdiscretusendevedermuglarvenZavrelimyianubilaen
Chaetocladiuspigeragg.komenvoorbijuittredendgrondwater.Erbevindenzichveelijzervlokkeneneenbacterievlies
in/ophetwater.DevedermuglarvePsectrotanypusvariusis
eenstoringsindicator;zijnaanwezigheidhangtvermoedelijk
samenmetvoedselverrijking.
Indeweilandenkanplaatselijklangetijdvanhetjaarwater
staan.Desoortenrijkdomiserredelijkgroot.Demeeste
soortenkomenalgemeenvoor instilstaandvoedselrijkpermanentwater.Opondiepeplekkenkomenooksoortenvansemipermanentwatervooro.a.devrijzeldzamekeverHydaticus
seminiger.Plaatselijk isookeensoortvantemporairwater
aangetroffen:devedermuglarveParalimnophyeshydrophilus.
Kwel-en/ofstromingsindicatoren zijnhierweiniggevonden.
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SAMENVATTING
Hetonderzoeksgebiedbestaatvrijwelgeheeluitgraslanden,
gelegentussendeZuid-WillemsvaartendeAa,metenkelebosjesendoodlopendeonverhardeweggetjes.Eenaandekanaaldijkgrenzendestrookisindewinteropveleplaatsendrassig.Deaanwezigenatuurwaardenzijnmerendeelsnietbijzonderhoog,o.a.doordezwarebemesting.Hetgebied komtechterinaanmerkingomdoornatuurbouwverliezenelderstecompenseren.Hiertoekanhetbesteenstrookgrondlangshetkanaaltotmoeraswordenomgevormd.O.a.geziendedalingvan
hetfreatischvlakzalhettenminsteinhetnoordelijkdeel
nodigzijndebodemteverlagenmetmaximaal50cm.
EeninhetnoordenvanhetgebiednabijdeAaliggendmoerasboszaldoorverdrogingvrijwelallewaardeverliezen.Verder
gaandoorvergravingdiverseterreingedeeltenvanvrijhoge
waardeverloren.
LIGGING,OPPERVLAKTE
DePundermaniseengebied inhetAadal,indegemeentenSomerenenAsten,aandeoostzijdevandeZuid-Willemsvaart,
tussenkanaalkilometer 72en75.Hethiertebesprekendeel
vanhetgebiedligtvoorhetgrootstedeelindegemeenteSomerentussenhetkanaalendeAaenheefteenoppervlaktevan
ruim 100ha.
LANDSCHAP
Hetonderzochtegebiedbestaatgrotendeelsuiteensmalle
(gemiddeld 300mbrede)strooktussenAaenkanaal,vanoudsheringebruikalsgrasland.AandeoostzijdevandeAawerdenalleenenkelebosjesonderzochtnabijderioolwaterzuiveringsinstallatie tenzuidenvanAsten.
DeAaisgeheelgenormaliseerd enlaginhetzuidelijkegedeelteeertijdsietsverderoostelijk.Deonverhardekanaaldijkisdeenigetoegangsweg;alleeninhetzuiden,bij
km72,1ligteenbrugoverdeAa.Verder zijnerenkelezandige,ietsopgehoogde,doodlopendedwarsweggetjes,waarlangs
eikenofpopulierenstaan,vaakmetondergroeivano.a.
Braam.Ookopdekanaaldijkstaanoveraleiken.
Erligteenachttalbosjesvanverschillend karakter inhet
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gebied:merendeelspopulierenbos,maarookenkelemoerasbosjes.Zehebbeneengezamenlijkoppervlakvanruim 10ha.
BODEM
VolgensdeBodemkaartvanNederland,blad51oost(StiBoKa,
1981),bestaatdebodemvrijweloveraluitlageenkeerdgronden,bestaandeuitlemigfijnzandmetmoerigmateriaalbeginnendtussen40en80cm.Inhetzuidenkomenookmeerveengrondenvoor.VolgensonderzoekvandeRijksGeologische
Dienst (1984)isdeveenlaagminderdaneenmeterdik.
WATERHUISHOUDING
HetgebiedheeftgrondwatertrapIII,inhetzuidenplaatselijkil (StiBoKa,1981).Debermslootlangsdekanaaldijk
voertweinigwaterenwordtvoortdurendonderbroken.LoodrechthieropvoerensmalleslootjestussendepercelenijzerrijkwaterafnaardeAa.Deeerste50mvanafhetkanaalis
inhetwinterhalfjaaropveleplaatsendrassig.Hetbetreft
hierwaarschijnlijkkwelvanuitdeZuid-Willemsvaart.Ditgezienhetfeit,datvolgensdoorRijkswaterstaatverzamelde
gegevensdestijghoogtevanhetfreatischvlaklangshetkanaalhoger isdandievanheteerstewatervoerend pakket.OverigensligthetAadalvolgensdezegegevensineengebied
metpotentiëlekwel (ziebijlage47).
HetnaardeAaaflopendedeelwordtkennelijk ietsmeerontwaterdenblijftook 'swintersaanhetmaaivelddroog.Een
moerasbosinhetnoordennabijdeAablijftlangdurignaten
wordtwaarschijnlijkdoorregionaalkwelwatergevoed.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN
Algemeen
Eengetalsmatigebenaderingvandegevondennatuurwaarden
wordtgegeveninbijlage51.Behalvedeactuelewaardenzijn
hierookdepotentiëlewaardenvanbelang.Dezezijnnietin
dewaarderingstabelverwerkt.Deafwezigheidvanverhardewegenenbebouwingbiedenmogelijkhedenvoornatuurlijkeontwikkeling,dieeldersveelalontbreken.Eenenanderzalnaderaandeordekomenindeparagraaf"Maatregelen".
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Vegetatie
Denatuurwaardeninditgebiedliggenindepopulierenbossen,
degemengdeloofbosaanplant,demoerasbosjes,devochtige
graslandenendegreppelsmethungreppelrandvegetatie.Bovendienstaanbijnaoverallangsdekanaalwegendeonverhardewegenvaakoudereeiken.
Indevochtigegraslanden (vooralindestrooklangshetkanaal)dominerenWitbolenGekniktevossestaart.Velegraslandenzijnechter zwaarbemestenhebbendaardooreenlageactuele,maarvaakeenhogepotentiëlewaarde.Devaakminder
voedselrijke,ijzerrijkegreppelsvoerenkwelwateraf.Ze
hebbenwaardevollevegetatiesvanHolpijp,Riet (tot50m
vanafhetkanaal),MoeraszeggeenzelfsplaatselijkPadderus.Ookdebloemrijkegreppelrandvegetatieszijnwaardevol,
metsoortenuithetDotter-enMoerasspireaverbond.(Dezevegetatieskomenovereenmetdielangsdegreppelsinhetgebiedtussensluis10ensluis11enwordenuitgebreiderbeschreveninrapportAD.)
Demeestepopulierenbossenvertegenwoordigengeenhogewaarde.Zebezittenvaakeengestoordebrandnetelondergroei;echterwelmetvochtminnendesoortenuithetMoerasspireaverbond.Hetpopulierenbosopkm74,3heeftmeerwaarde.Eris
eenstruiklaagaanwezigvanZomereik,Grauweelsenvogelkers
enhetheefteengevarieerde kruidenondergroei.Inditbos
liggenvelenattestukkenmetMoeraszegge,Grauwewilg,Riet,
BitterzoetenKoninginnekruid.
Hetgebiedbezitnogtweenattewilgenmoerasbosjeseneen
tweetalverdroogdemoerasbosjes.Devegetatie,dieeenvoedselrijkmilieuverraadt,bestaatuito.a.Grauwewilg,natte
ruigtkruiden,Scherpezegge,Brandnetel (veel!)enopdenatsteplekkenMannagras.Detweeverdroogdemoerasbosjesliggen
helemaalinhetzuidenaandeoost-enwestzijdevandeAa.
Hierliggenookeenaantalpercelenmetjongegemengdeloofhoutaanplant (vanStaatsbosbeheer).Dezehebbenweinignatuurwaarde.
AandeoostzijdevandeAatenzuidenvanderioolwaterzuiveringsinstallatieligteenpopulierenbosmeteenzeerdichte
struiklaag (Alno-Padion).Dekruidlaag isnietergwaardevol.HijbevatechternaastveelBrandnetel,BraamenKleefkruidwelveelvochtminnendesoortenalsHennegras,Riet,
Witbol,Waterpeper,Wolfspoote.d..HetbosjeaandeAaten
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westenhiervaniseenpopulierenaanplantopweiland.
Demeeroostelijkgelegenbosjeszijninhoofdzaakdroog.
Aquatischemacrofauna
Dewaardenvanditgebiedzijngelegenindetalrijkegreppels,dieo.a.kwelwatervanhetkanaalafvoeren,eninde
moerasbosjes.Delevensgemeenschappen indegreppelszijnafhankelijkvankwel (Hydroporusnigrita,Chaetocladiuspiger
agg.)entendeleookvanhettemporairekaraktervande
greppels (Hydroporusnigrita,Hydraenabritteni).Soortenvan
stromendwaterzijnernauwelijksgevonden.
Hetsterkbeschaduwdemoerasbosterhoogtevankm74,8(nabij
deAa)wordtvooreendeelgevoedmetuittredendgrondwater.
HieropwijzendevedermuglarveChaetocladiuspigger agg.en
dekeverHydroporusnigrita.Hetnogalvoedselrijkewaterin
hetmoerasbosisondiep;deoeversvallen *szomersdroog.
DitishetbiotoopvandekeversHydroporusnigritaenHydraenabritteniendevedermuglarveParalimnophyeshydrophilus.Hetmiddenvanhetmoerasispermanentvankarakter.
DaaromlevenerooklarvenvandeSteekmugAnophelesmaculipennisendeVedermuggenChironomus (ingrotehoeveelheid)en
Psectrocladiusgr.sordidellus/limbatellus.Dergelijktype
moerasbosisdelaatstedecennia inNederland sterkachteruit
gegaan.Degreppelsindeomgevingvanditbosjezijnzeer
ijzerrijk.
Deoverigebebostepercelen (aanbeidezijdenvandeAa)zijn
overhetalgemeendroogmetplaatselijkeennattegreppelof
poel.Dezezijnsomsergvoedselrijk.Delevensgemeenschappen
vanaquatischemacrofaunazijnerredelijkgoedontwikkeld,
maarvertegenwoordigengeenechthogewaarden.
Amfibieën
Hetwater inhetnoordelijkdeelvandePundermanlijktmerendeelsongeschiktvooramfibieën:smalleslootjesmetijzerhoudendstromendwater.Welwerdhier ineenmoerasbosje
metveelmenselijkeactiviteiteengrotepaaiplaatsvan Gewonepadden (enBruinekikkers?)aangetroffen.InhetzuidelijkdeelwerdeenpaaiplaatsvanBruinekikkersgevondenin
ondergelopenweiland (5eiklompen).
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Vogels
DeornithologischewaardevandePundermanwordtinhoofdzaak
bepaalddoorhetvoorkomenvanenigezangvogelsoortenvanhet
openenhalfopenvochtigegrasland,metnameGraspieper (7
p.)fGelekwikstaart (1p.), Roodborsttapuit (6p.),Bosrietzanger (7p.),Grasmus (5p.)enWielewaal (3p.). (Tussen
haakjes:hetaantalparenin1983/ziekaartbijlage50). Met
namehetinrelatiefhogedichtheidbroedenvandeRoodborsttapuitisvanbelang.
Weidevogelskomenalsbroedvogelnietvoor.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
TerhoogtevandebochtindeZuid-Willemsvaart (km74)zal
denieuwesluisFwordengebouwd.Tussenkm74en75zakthet
kanaalpeilvan24,98mtot20,45m+N.A.P..BovensluisF
blijfthetpeilvrijwelongewijzigd.
Deteverwachtenveranderingen indeliggingvanhetfreatischvlakwordenweergegeveninbijlage9a-d.Hieruit
blijkt,datinhetmeestnoordelijkedeelvandePunderman
hetfreatischvlakaanzienlijk zaldalen,wellichtzelfsmeer
dan50cm.Terhoogtevankm74zaldedalingvolgensdeze
gegevensvrijweleindigen.Inwerkelijkheidmoetenechterde
lijnen,dieaandewestzijdevanhetkanaalzijngetekend,
meerdoorlopen,zodatvlaklangshetkanaaleenwatsterkere
dalingmogelijk is(Roijen,mondel.meded.).Ditbetekent,
datdenattestrooklangshetkanaalwellichttotkm73zal
verdwijnen.
Destijghoogteinheteerstewatervoerendpakketzalter
hoogtevankm73ongeveer5cmdalen,terhoogtevankm7425
à50cm (Roijen,1984:bijlage 16Ben17B).Dedalingvan
hetfreatischvlak zalwordengevolgddoor inklinkingvande
bodem.Vooreenkleindeelgebeurtditdooruitdroging,grotendeelsechterdoorveraarding (mineralisatie).
Doorruimtebeslagvanhetverbredekanaalgaateenstrookvan
ongeveer 25mevenwijdigaanhetkanaalverloren.Indebocht
isgeenruimteverlies,omdatdesluisgeheelaandewestzijde
wordtaangelegd.Opeennadervasttestellenplaatswordt
waarschijnlijkeenhogebruggebouwd.
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VERANDERINGVANDENATUURWAARDEN
Doordeverdrogingvanhetnoordelijkdeelvanhetgebied
verliezendewaardevollemoerasbosjesenkwelgreppelsaldaar
hunwaarde.Hetpopulierenbosbijkm74,3zalzijnvochtige
karakterverliezen.Ookinhetmiddengedeelteishetwaarschijnlijk,datdewaardevandekwelgreppelsengreppelrandenendepotentiëlewaardenvandegraslandentendeleverlorengaan.Voorzoverhetfreatischvlakopdenduurdoor
inklinkinghogerkomtteliggenzijnhiervangeenpositieve
gevolgenvoordelevensgemeenschappenteverwachten,omdatde
bodemstructuurdaninongunstigezingewijzigdis.
VandeamfibieënzullenalleendeBruinekikkersinhetzuidelijkdeelzichhandhaven.
DeRoodborsttapuitkandoorbiotoopverliesalsgevolgvandirectruimtebeslagenverdrogingeenderdetotdehelftvan
zijnbroedparenverliezen.Ookvoorenkeleanderezangvogels
zoalsGraspieper,GrasmusenWielewaalzijnverliezen (inde
grootte-ordevaneenkwarttoteenderdevandebroedplaatsen)teverwachten.
Eenenander isweergegevenindewaarderingstabel,bijlage
51. (Ditallesbehoudenstenemenmaatregelen,zieonder.)
MAATREGELEN
Doordeafwezigheidvanbebouwingendoorgaandewegenleent
hetgebied zichbeterdananderevoornatuurbouw.Geziende
teverwachtenverdroging,inclusiefdeverminderingvande
stijghoogtevanheteerstewatervoerendpakket,lijktde
planningvaneengrootnatuurgebiedhierechternietreëel.
Wélishetmogelijkeenstrookmoerasvan40à50mbreedte
langshetkanaalaanteleggentussenkm72en74.Afhankelijkvandeoptredendeverdroging zalhetnodigzijndeze
strookenigedecimeters (totmaximaal50cmaandenoordzijde)aftegraven.Ookeeneventueletoplaagdiedoorontwatering (doordeAa)ingeklonkenismoetwordenverwijderd.Er
moetrekeningwordengehoudenmethetfeit,dataanvankelijk
deverdrogingmeezalvallendoortijdelijksterkereinfiltratievanuithetnieuwaangelegdekanaal.
Hetaanteleggenmoeraskancompensatiebiedenvoordiverse
verliezeninhetzuidelijkeAadal.Weliswaar zalhetgrondwaterhiernietdezelfdeoptimalesamenstellinghebbenalsin

- 315 -

delenvanDeOetertenDeOudeGooren,maarvooreenaantal
ietsmindergevoeligeplantenendierenvanditbiotoopis
eenuitbreidingvandelevensmogelijkhedenzeerwaardevol.
Ditvooralook,omdatopdezewijzedeverspreidingsmogelijkhedenvanvelesoortenindelengterichtingvanhetAadal
sterktoenemen.Vanoudsher kwam inditdalopveleplaatsen
moerasvoorenwaarschijnlijkisernogeenredelijkekwel
uitdediepereondergrond.
Eengunstigeomstandigheid is,datdegrondwaterstroomvanaf
hetcultuurlandsteedsinderichtingvandeAagaat,zodat
vervuilingeneutrofiëringvaneeneventuelestrooknatuurgebieddoorhetresterendeagrarischegebiednietteverwachten
is.
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SAMENVATTING
OnderdenaamStarkrietof"DeGrienden"wordteencomplex
vangriendenenloofbossensamengevataandeoostzijdevande
Zuid-Willemsvaarttussenkanaalkm70en72.Dehogerenatuurwaarden (waardeklassen3en4)zijngelegenindenatte
grienden,indenattedelenvanhetelzen-eikenboseninde
velekwelgreppels.
Dewaardeverliezenonder invloedvandekanaalverbetering
zijngeringenwordeninhoofdzaakveroorzaaktdoorruimtebeslagvanhetverbredekanaal.Erzijnbelangrijkemogelijkhedentotverhogingvandenatuurwaardendoorlangshetkanaal
eennatteoeverstrookeneenstrookhoutgewasaanteleggen.
LIGGING
BehalveonderdenaamStarkrietisditgebiedbeterbekend
als"DeGrienden";dezenaamheefthettedankenaandeuitgebreidegriendcultuur.Hetisgelegenaandeoostzijdevan
deZuid-Willemsvaart,aanweerszijdenvande (nieuwe)Aater
hoogtevanSomeren-Eind,tussenkanaalkm70en72.Hetonderzoeksgebiedbeslaatongeveer 52ha.
LANDSCHAP
DeStarkrietiseencomplexvanvochtigegriendenenloofbossen (populier,berk,es),gelegeninhetAadaltussende
Zuid-Willemsvaart inhetwestenenhethogergelegencultuurlandmetnaaldbossen inhetoosten.LangsdeZuid-Willemsvaartligteenzandwal,ontstaandoorhetopgeworpenmateriaaltijdenshetgravenvanhetkanaal.TussendeZuid-WillemsvaartendeoudeAa (reedsinde 17eeeuwgenormaliseerd)
isindezestigerjarendenieuweAagegravenvanwegedewateroverlastdoordepeelontginningen.
LangsdeZuid-Willemsvaartenindenoordoosthoektussenoude
ennieuweAaliggeneenaantaldrogeeikenberkenbospercelen.
TevensliggentussendeoudeennieuweAaeenaantalkleinschaligevochtigegraslanden.Hetgriend-enbomenteeltcomplexisvooreengrootdeelalsproefterrein inbeheerbijde
afdelingbosbouwvanStaatsbosbeheer.Derestvanhetgebied
isinbezitvanverschillendeparticuliereeigenaars.
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BODEM
Inhetgrootstedeelvanhetnatuurgebied komtindebodem
eenveenlaagvoor (RijksGeologischeDienst,1984:bijlage
66).VolgensdeBodemkaartvanNederlandvindtmentenwesten
vandeAanaastMeerveengronden (grondwatertrapII)ookBeekeerdgronden (grondwatertrapIII),tenoostenvandeAaook
Gooreerdgronden (grondwatertrapIII).
WATERHUISHOUDING
De (nieuwe)Aadateertinzijngeheeluitdezestigerjaren
enisterplaatsevrijdiepgelegen;hijvoertwaterafvan
zwaarbemestcultuurlandbijOspel.HetmaaiveldnabijdeAa
ligtietslagerdanhethuidigekanaalpeil (24,98m+
N.A.P.).Ookdestijghoogtevanhetwatervanheteerstewatervoerendpakketisvaakhogerdanhetmaaiveld.Volgens
doorRijkswaterstaatverzameldegegevensligtdeStarkrietin
eengebiedmetpotentiëlekwel (ziebijlage47).
TussenhetkanaalendeAalopendanookveleroestigeslootjes,diekwelwater afvoerennaardeAa.Inhetgedeelteaan
deoostzijdevandeAa (tussennieuweenoudeAa)staandoor
opstuwingenkeleperceelgedeelten totindevoorzomeronder
water.Erliggenverderenkelestromendeontwateringssloten
eneenaantalondiepegreppels.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN (samenvatting)
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenwordtgegeveninbijlage54.Dezetabelheeftalleenbetrekkingophet
bosenenkeledirectaangrenzendeopenterreinen.
Vegetatie
Hetcomplexbestaatuit:
-droogEikenberkenbos;
-vochtigeElzen-eikenbossen (voormalighakhout);
-griendenmetsoortenrijkeruigtkruidenondergroei;
-populierenaanplantopbegreppeldevoormaligeweilanden;
-loofbosaanplantalsEs,Berk,WilgenPopuliermetsoortenarmeruigtkruidenvegetaties.
Hetzijnvooraldenattegriendenendenatteredelenvanhet
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Elzen-eikenbos,gelegentussendenieuweenoudeAa,diehoge
totzeerhogewaardebezitten (waardeklasse3en4).
Aquatischemacrofauna
AanweerszijdenvandeAaliggenenkelediepereenveleondiepeijzerrijkegreppelsmetlevensgemeenschappen kenmerkend
voorvoedselrijktemporairtotsemipermanentwater.Plaatselijkindiceertdemacrofauna (zwak)zureenietsvoedselarmereomstandigheden.Dehogerewaardenzijntevindeninde
greppels,diedoorkwellangeretijdwatervoeren (vaaksemipermanent)metgroforganischmateriaalopdevenigebodem.
Dezewaardenzijnvaakhogerdandevegetatiekundigewaarden,
omdatvoorditmilieuweinigspecifiekeplantesoortenenveel
specifiekediersoortenbestaan.Wanneer zicheendikkesapropeliumlaagopdebodembevindtkandewaardewatlagerzijn.
InhetnoordenvandeStarkrietligteendoorsterkverval
snelstromendloopje (benedenloopvandeoudeAa),waarinenkeletypischebeekbewonendesoortenzijnaangetroffen.
Amfibieën (ziekaartbijlage52)
IndeStarkrietkomen3 (4)soortenamfibieënvoor:deGewone
pad,deGroenekikker (tweesoortenenhunhybride)ende
Bruinekikker.DeGewonepadopéénlokatie,GroeneenBruine
kikkersmeerverspreid,deeersteindieper,delaatstein
ondieperwater,voorGroenekikkersisdeAaterplaatseook
eenbelangrijkvoortplantingsbiotoop,metnamevoordeGrote
groenekikker (Ranaridibunda).Ondankshetogenschijnlijk
zeergeschiktebiotoopluktehetnietdeaanwezigheidvansalamandersvasttestellen.
Vogels (ziekaartbijlage53)
DeStarkrietiseenornithologischsoortenrijkenwaardevol
gebied.Vooraldedeelszeernattegriendentenoostenvande
Aaherbergeneenrijkontwikkeldebroekbosvogelgemeenschap.
HetvoorkomenvanmetnameWintertaling,Waterral,Sprinkhaanrietzanger,Kleinekarekiet,Bosrietzanger»Nachtegaalen
Wielewaalishiervoor kenmerkend.
Vermeldenswaard ishetbroedenvandeRoodborsttapuitopde
overganggriend-kruidenrijkeAa-oever.
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GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
Doorruimtebeslagvanhetverbredekanaalzalvanhetwestelijkdeelvanhetgebiedeenstrookvantenminste25mverlorengaan.Verderwordtzowelaandenoordzijdealsaande
zuidzijdevanhetgebiedeenvastebruggebouwd.Deexacte
liggingvandeviaducten isnognietbekend.
HetkanaalpeilblijftterhoogtevandeStarkrietvrijwelongewijzigd.Zuidelijkvandeteslopensluis12zalditpeil
echterdalenvan27,01tot25,00m+N.A.P..Deteverwachten
veranderingen indeliggingvanhetfreatischvlakworden
weergegevenindebijlagen9a-d.Hieruitblijkt,dathoogstensinhetuiterstezuidenvandeStarkrieteengrondwaterstandsverlagingvanongeveer 5cmzaloptreden.Hetoverige
gebied kantijdelijkenigszinsverdrassen.Hetgevaarbestaat,datditzalleidentotmaatregelen,dieinlaterejareneenovercompensatievanhetverdrassingseffectkunnenbetekenen.
VERANDERINGENVANDENATUURWAARDEN
Bijdeverbredingvanhetkanaalzaldehogezandwalverloren
gaan,inclusiefeendeelvaneendrogewalloodrechtophet
kanaalenenkelestukkendroogEikenberkenbos.
Deeventueletijdelijkeverdrassing zal (behoudenstegenmaatregelen)indebetreffendeperiodeenigpositiefeffecthebben,bijvoorbeelddoordatdevochtminnendeplantesoortenen
diversediersoortentijdelijk inaantalenverspreidingkunnentoenemen.Oplangetermijnzalditeffectnietvangrote
betekeniszijn.
Degeringedalingvanhetfreatischvlakinhetuiterstezuidenzalwaarschijnlijkgeenmerkbaareffecthebben.Door
ruimtebeslagvanhetverbredekanaalwordendegreppels25m
ingekort.Omdatdeafstand totdeAamomenteelongeveer 300m
bedraagt,betekentditeenverkortingvan 10%enbovendien
eenwaterverliesvoorhetoverigegedeelte (naverloopvan
tijd)vaneveneens 10%.Duidelijkegevolgenzijnhiervanniet
teverwachten,tenzijincombinatiemetdegeringeverdroging
inhetmeestzuidelijkedeelvanhetgebied.
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MAATREGELEN
Ommaatregelentegeneventueletijdelijkeverdrassing tebeperkenoftevoorkomenzalhetnodigzijntijdigoverlegte
plegenmetdeafdelingbosbouwvanStaatsbosbeheer enwellichtookmetandereboseigenaars.
Tercompensatievandegroterebarrièrewerkingvanhetverbredekanaalenheteffectvandeverdroging tenzuidenvan
hetgebiedishetaanleggenvaneennatteoeverstrookzinvol.Inditkanaalgedeeltezijndemogelijkhedenvoorvogels
indergelijkenatteoeverstrokengroterdanelders,omdatde
kanaaldijkaandeoostzijdeweinigwordtbereden,zodater
meerrustis.
Verder ishetwenselijkeenstrookhoutgewasterugtebrengen,alofnietopeenverhoogdezandwal.Naeentussenstadiummetveelbremzouzichinhetlaatstegevalopminofmeer
natuurlijkewijzeeenvoedselarmeikenberkenboskunnenontwikkelen.
NADEREBESPREKINGVANDEHUIDIGENATUURWAARDEN
Vegetatie
TussenoudeennieuweAaterhoogtevandeEeuwselseloop
liggeneenpaarvochtige,zeerwaardevolleouderebossenvan
voornamelijkQuercusroburenAlnusglutinosaenverderBetuiapendula,Sorbusaucuparia,Fraxinusexcelsiorenprunus
padus (weinig).DedelenlangsdenieuweAaeninminderematedielangsdeoudeAazijnietsdrogermetveelRubus,Holcuslanatus,Moliniacaerulea,Anthoxantumodoratum,DeschampsiacespitosaenOsmundaregalis.Hetmiddendeelis
nat,somszelfszeernatenijzerrijkmetFilipendulion-soorten,Carexelata,CalthapalustrisenSalixcinerea.
EenzeernatmiddendeelmetgekaptezwareelzenennieuwingeplanteessenbevateenzeerwaardevollekruidlaagmetCalthapalustris,Peucedanumpalustre,Galiumpalustre,Carex
elata,Carexpseudocyperus,Carexcurta,Carexrostrata,Violapalustris,Ranunculusflammula,Valerianadioica,Salix
cinereaenJuncussubnodulosus.Hetgebied iszeermosrijk
meto.a.veelCalliergonellacuspidata,CalliergoncordifoliumenClimatiumdendroides.Remmers (pers.meded.)geeftvoor
ditgebiedSphagnumop.
Ookindeweilandenvindenwenattestukkenmeteenwat
schralerevegetatiemetondermeer:Holcuslanatus(domi-
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nant),Cardaminepratensis,Stellariapalustris,Hydrocotyle
vulgaris,Lotusuliginosus,Galiumpalustre,Lychnisflos-cuculi,Myosotispalustris,Ranunculusflammula,Juncusarticulatus,PrunellavulgarisenCalliergonellacuspidata.
TenzuidenvandeEeuwselseloopligteengrootwilggriendencomplex,waardewaterstanddooropstuwing indewinterzeer
hoog is.DeondergroeiiszeergevarieerdvanbrandnetelruigtetotvochtigeruigtemetEupatoriumcannabinum,Filipendula
ulmaria,CalystegiasepiumenPhragmitesaustralis,naast
goedontwikkeldValerianeto-FilipenduletumenstukjesCalthion-achtigevegetatie (Carexdisticha,Lotusuliginosus,Myosotispalustris,Ranunculusflammula).Ookkomensoortenvoor
alsCarexrostrata,Scirpussylvaticus,Juncusconglomeratus
enPeucedanumpalustre.Indetalrijkegreppelsensloten
zienweHottoniapalustris,PotamogetontrichoidesenPotamogetonnatans.
InhetzuidelijkgebiedtenoostenvandeAaligteenpopulierenaanplantopeenvoormaligbegreppeldweiland.Een
griend,waarvanhetgrootstedeelgekaptis,heefteenzeer
gevarieerdekruidenrijkeondergroeimetveelalvochtminnende
ruigtesoortenalsValerianaofficinalis,Filipendulaulmaria,
Stachyspalustris,Angelicasylvestris,Eupatoriumcannabinum,Peucedanumpalustre,Cirsiumpalustre,Juncuseffusus,
Calamagrostiscanescens,Lysimachiavulgaris,phalarisarundinaceaenChamaenerionangustifolium.Aandezuidoostkant
ligtnogeenrestantloofbos (voormalighakhout)vanAlnus
glutinosa,Betuiapendula,FrangulaalnusenQuercusrobur;
verdereenjongegemengdeloofaanplant.Ditdeelvanhetgebied iswatdroger;indekruidlaag zienweveelRubus,Dryopteriscarthusiana,Dryopterisdilatata,Galeopsistetrahit
enHolcusmollis.
TenwestenvandeAaliggeneenpaarpercelenvoormaligelzenhakhoutmetalsondergroeiHolcusmollis,Agrostistenuis,
Deschampsiacespitosa,MoliniacaeruleaenveelRubus.Verder
liggenervelepercelenloofhoutaanplant (Populus,Betuia,
Salix,Fraxinus).Deondergroeihiervanisvaakeenweinig
waardevolleruigtevegetatie:Phalarisarundinacea,Eupatorium
cannabinum,PhragmitesaustralisenCalystegiasepium.Inde
vaak ijzerrijkegreppelstussendepercelendomineertGlyceriafluitans.
TegendeZuid-Willemsvaartligteenperceeldroogeikenberkenbosmetindestruiklaag Frangulaalnus,Sorbusaucuparia

- 325 -

enindekruidlaagRubus (dominerend),Moliniacaeruleaen
Dryopterisdilatata.Ookdehogerichelloodrechtophetkanaalheefteenvergelijkbarevegetatiemetbovendienveel
FestucarubraenAgrostistenuis.
Aquatischemacrofauna
Dedoor kwellangeretijdwatervoerende,ijzerrijkegreppels
metdikkesapropeliumlaagopdebodemkunnensoortenrijkelevensgemeenschappenbevattenmetsoortendiekwelen/ofstroming indiceren (deSteenvliegNemouracinerea,devedermuglarvenZavrelimyianubila,MacropelopiagoetghebuerienChaetocladiuspiger agg.).DankzijdelangerewatervoerendeperiodekunnensoortenalsdevrijzeldzamekeverRhantusgrapeierleven.
Indevenigegreppelsofpoelenzonderdikkesapropeliumlaag
enzonderveelijzervlokken,waarhetwaterhelder is,komen
behalvedebovengenoemdekwel-enstromingssoortenookacidobiontesoortenvoor (devrijzeldzamekeversHydroporusmelanarius,H.tristisenH.gyllenhalii)enacidophielesoorten
(devrijzeldzamekeversHydraenabritteni,AgabusmelanocornisenHydroporusnigritaendeVedermuglarveTelmatopelopia
nemorum).Waargroforganischmateriaalopdebodemligt,
vindtmendezeldzamekeverLaccornisoblongusendevrij
zeldzamekeversilybiusguttigerenHydaticusseminiger.
Dehierbovengenoemdesoortenzijnkarakteristiekvoortemporairtotsemipermanentwater.Dedoor kwelgevoedevenige
greppels,dielangwatervasthouden,vormeneenideaalbiotoopvoordezesoorten.Vanbelang isookhetgroteaantal
greppelsenpoelenindeStarkriet.
Inhetnoordenligteenloopje,datdoorsterkvervalinde
richtingvandeAazeersnelstroomt.Hetwater isdeelsafkomstiguitcultuurland.Daaromkomenerenkelealgemene
soortenvoor,dievaakreagerenoporganischmateriaalopde
bodem.Maardank zijdesnellestromingkunnenzichenkele
typischebeekbewonershandhaven:delarvenvandeKriebelmug
Odagmiacf.ornatumenvandeVedermugOdontomesafulva.
Amfibieën
DeGewonepadwerdvastgesteldopéénlokatie (ongeveer20
paar)ineendiepeontwateringssloot.DeGroenekikkeraande
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randvanhetrietmoeras,inenkelediepeslotenenindeAa,
deBruinekikkeropeen14-talplaatseninondieperesloten
engreppels.Allepaaiplaatsenzijnopdekaart (bijlage52)
weergegeven.Salamanderswerdennietwaargenomen,waaruit
nietmagwordenafgeleid,datzegeheelontbreken.Metname
voordeKleinewatersalamanderlijkthetterreinzeergeschikt,zoweltijdensdeaquatischealsdeterrestrischefase.
VandeGroenekikkerwerdenalledriededoorSparreboom
(1981)genoemdetypenaangetroffen:deKleinegroenekikker
(Ranalessonae),deMiddelstegroenekikker (Ranaesculenta)
endeGrotegroenekikker (Ranaridibunda).Deeerstetweeop
diverseplaatseninhetterrein,delaatstgenoemdeuitsluitendindeAa (tweeexemplarenwerdengevangenenaisR.ridibundagedetermineerd).
Vogels
Opdekaart (bijlage53)zijndevoordevochtigekwaliteiten
vandeStarkrietkenmerkendevogelsoorteningetekend.
DegriendentenoostenvandeAaherbergeneenrijkontwikkeldebroekbosvogelgemeenschap.Indenattegriendenenhet
rietmoerastreffenweWintertaling,Waterral,Kleinekarekiet
enRietgorsaan,terwijlinderecentgekaptegrienden
SprinkhaanrietzangersenzeerveelBosrietzangersbroeden.In
dehoogopgeschotenwilgenbosjeshebbenzichNachtegaalen
Wielewaalgevestigd.Algemenerezangvogelsbereikenzeerhoge
dichthedenindejongestadiavanpopulieraanplantenkaprijpegrienden (Fitis,Tuinfluiter,Tjiftjaf,Spotvogel,Grasmus,Tortelduif).
Dedrogepercelenaanhetkanaalverhogenweldediversiteit
vandevogelbevolking,maarherbergengeenvoordewaterhuishoudinggevoeligesoorten.Opdeovergangvangekaptgriend
naardekruidenrijkeAa-oeverbroeddein1983eenpaartje
Roodborsttapuiten.
Houtsnippenwerdennietvastgesteld.
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INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING
LIGGING,LANDSCHAP
DEHUIDIGENATUURWAARDEN
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
VERANDERINGVANDENATUURWAARDEN
MAATREGELEN

biz.
331
331
331
332
332
333

Relevantebijlagen:
bijlage
9 a-d:Berekendeveranderingenindestijghoogtevanhet
freatischvlakt.p.v.sluisF (km74,3)ensluis
G (km67,2)
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SAMENVATTING
Tussensluis12en13loopthetkanaaltemiddenvaneenvrij
grootschaligcultuurlandschapmetverspreidebebouwing.Enkelebosperceeltjes,eenmoerasjeendehuidigekanaaldijk+
bermsloothebbenvooraleenfunctievoordeverspreidingsmogelijkhedenvanvelerleiorganismen.Doorruimtebeslagen
verdrogingwordtdezefunctiesterkaangetast.Compensatie
hiervanismogelijkdoorlangshetverbredekanaaleennatte
oeverstrookeneenstrookhoutgewasaanteleggen.
LIGGING,LANDSCHAP
Tussensluis 12endeprovinciegrensligtaanweerszijdenvan
deZuid-Willemsvaarteencultuurlandschapmetverspreidebebouwing.Plaatselijkzijnhoutsingelsenbosrestantenaanwezig,maarmetnameaandeoostzijdeishetlandschapvaak
meeropen.Tenwestenvanhetkanaalligteenpoeltje,omgevendoorrietmoeras.
Wegensdeteverwachtenverdroging strektehetonderzoekzich
uittotop2kmvanhetkanaal.Amfibieënenvogelswerden
nietonderzocht.
DEHUIDIGENATUURWAARDEN
Dewaardenvanderestantenaannatuurterreinbinnen2kmvan
hetkanaalzijn,voor zoverdieindeopgesteldewaarderingsklassenkunnenwordenuitgedrukt,niethoog:hetbetreftuitsluitendwaardeklasse 1en2envaakontbrekenookdevochtgevoeligelevensgemeenschappen.Denatuurlijkelandschapselementenhebbenechtervooralbetekenisals"steppingstone"
voordeverspreidingvandiverseorganismen.Ditgeldtzowel
voorhettebesprekenmoerasjealsvoordedrogerebosrestantenenenkelehoutsingels.Ookdehuidigeoostelijkekanaaldijkendedaarlangslopendeslootzijninditopzichtbelangrijk.
Inverbandmetdezespecifiekenietintabellenuittedrukkenwaardeisafgezienvaneenwaarderingstabel.Behalvede
kanaaldijk+bermslootzijndevolgendenatuurlijkeelementen
aanwezig:
1.Tennoordwestenvansluis13,terhoogtevankm68,3,ligt
eenpoel,omgevendooreenvoedselrijkrietmoerasje,te
middenvancultuurland.Hetterreinwordtdoordenabijge-
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legenwaterloopgedraineerd.Hetcultuurlandheefteen
sterkeeutrofiëringveroorzaakt,hetgeeno.a.totuiting
komtdoorsterkeontwikkelingvankroosendraadalgen.De
macrofaunaomvato.a.nogenkeleschaarsvoorkomendekeversoorten(Copelatushaemorrhoidalis,HydrocharacaraboidesenHydrochuscarinatus)enindeoeverzonekomenenkelesoortenvantemporairewaterenvoor (Microcaratestacea,Paralimnophyeshydrophilus).
2.Aanweerszijdenvanhetkanaal,terhoogtevankm69,469,6,liggenenkeledrogebospercelentemiddenvancultuurland.zijzijntengevolgevanhunligging zowelhydrologischgestoordalsdoormeststoffenverrijkt.
3.Oostelijkvansluis13ligteenjongeloofhoutaanplantop
voormaligcultuurland.Erisgeenwaardevollekruidenondergroeiontwikkeld.
4.AandewestzijdevandeZuid-Willemsvaart,optenminste
2kmvanhetkanaal,liggennogenkelebospercelen,die
watnatter zijn.Eenondiepepoelrespectievelijkeenaantaldieperegreppelsherbergenhiereenwaardevollemacrofauna-gemeenschap,kenmerkendvoorvrijvoedselarm,zwak
zuur,temporairwater.
GEPLANDEINGREPENENWIJZIGINGEN
Desluizennrs.12en13wordengeslooptenietszuidelijker
wordtdenieuwesluisGgebouwd.Terplaatsevansluis13
komteenhogebrug.Doordedalingvanhetkanaalpeilnoordelijkvandenieuwesluiszaleenvrijsterkeverdrogingoptreden,diewellichttotop1à11/2kmvanhetkanaalmerkbaar zalzijn (ziebijlagen9a-d).
VERANDERINGVANDENATUURWAARDEN
Terplaatsevanhetondernr.1genoemdemoerasjewordteen
verlagingvanhetfreatischvlakverwachtvan10à15cm.
Hierdoor zaleenaanzienlijkdeelvandenatuurwaardenverlorengaan,vooralookdoorverkleiningvanhetoppervlaken
verderetoenamevanagrarischeinvloeden.
Debospercelen,genoemdondernr.2,zullennogietsverder
verdrogen.Eenduidelijkeinvloedhiervanopdevegetatieis
nietteverwachten,aangeziendevegetatienureedssterkgestoordenweinigdroogtegevoeligis.
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Dekanaaldijkaandeoostzijdezalgeheelvergravenwordenen
debermslootzaleengrootdeelvanhetjaardroogvallen.De
oostzijdevanhetverbredekanaalkomtmiddeninhetmomenteelzwaarbemesteagrarischegebied teliggen,zodatdehuidigenatuurwaardendaarnietzullenterugkeren.
Destepping-stone-functievanhetmoerasje,debermslooten
eventueleanderekleinelandschapselementen zalsterktelijdenhebbenvandeverdroging.Voordiverseorganismenzaldit
verdroogdegebied+hetverbredekanaaleenbarrièregaan
vormenbijhunverspreiding.Decultuurlandslotenkunnendeze
functievoordemeesteorganismennietvervullen.
MAATREGELEN
Tercompensatievandebarrièrewerkingvanhetverbredekanaalendeverliezenaankleinelandschapselementen isvooral
eennatteoeverstrooklangsdeZuid-Willemsvaartwenselijk.
Gezienderustigeliggingvandittraject (weinigverkeerop
deoostelijkedijk!)zijnvooralookdemogelijkhedenvoorde
vestigingvanvogelsindezestrookzeergunstig.
Watbetreftdeaanwezigekleinelandschapselementen inhet
cultuurlandishetvangrootbelang,datdezezoveelmogelijk
gehandhaafdblijvenvoordeverspreidingsmogelijkhedenvan
plantenendieren (ziebv.Logemann,1985).VoordevochtminnendesoortenzijnvooraldeKievitsloopendevochtigebospercelenindeDiepenhoek (genoemdondernr.4)vanbelang.
Voorveleanderesoortenverdientookdeverspreideaanwezigheidvandrogerebospercelenenhoutsingelsdeaandacht.In
ditverbandmoetookdeaanlegvaneennieuwestrookhoutgewaslangsdekanaaldijkaanbevolenworden.
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INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING
LIGGING
LANDSCHAP
BODEM
WATERHUISHOUDING
DEHUIDIGENATUURWAARDEN
Algemeen
Vegetatie
Aquatischemacrofauna
VERANDERINGVANDENATUURWAARDEN

biz.
337
337
337
337
337
338
338
338
338
339

Relevantebijlagen;
bijlage
9 a-d:Berekendeveranderingen indestijghoogtevanhet
freatischvlakt.p.v.sluisF (km74,3)ensluis
G (km67,2)
bijlage47:Isohypsenvanhetfreatischvlakenheteerste
watervoerendpakket
bijlage55:Overzichtvandenatuurwaardenvoorennadekanaalverruiming
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SAMENVATTING
DeKievitsloopenomgevingbestaanuiteenvrijsmalbeekdal
juisttenzuidenvandeprovinciegrensaandewestzijdevan
deZuid-Willemsvaart.Indemoerassigeovergangszonesworden
vrijhogenatuurwaardenbereikt.Dezewordennietdoordekanaalverruimingbeïnvloed.
LIGGING
HetdalvandeKievitsloopisgelegenindeprovincieLimburg
aandewestzijdevandeZuid-Willemsvaart,terhoogtevande
geplandesluisG.Deonderzochtenatteterreingedeeltenliggenongeveereenkilometervanhetkanaal.
LANDSCHAP
Deloopisgegravenineensterk incultuurgebrachtgebied.
Dedirecteomgevingvandeloopismoerassig,tendelebeplantmeto.a.Schietwilg.Ooktenzuidenhiervanligtnog
eenmoerasjeinhetcultuurland.
BODEM
Hetdalletjemeteenbreedtevanca.100mbestaatvolgensde
BodemkaartvanNederlanduitvlierveengrond.Indeomgeving
vindtmenGooreerdgronden,plaatselijktennoordenvanhet
dalookveldpodzolgronden;beidebestaandeuitlemigfijn
zand.
WATERHUISHOUDING
DeonderzochtelagedelenhebbengrondwatertrapIenII,de
omliggendegrondengrondwatertrapV.Oospronkelijkwaterdede
loopafnaarhetwestenenvormdedebovenloopvandeHugterbeek.Momenteelwordthetwaterviaeennieuwgegravenwaterloopnaarhetnoordenafgevoerd.
VolgensdoorRijkswaterstaatverzameldegegevensligthetdal
ineeninfiltratiegebied:destijghoogtevanhetwatervan
heteerstewatervoerendpakketblijftongeveereenhalvemeteronderdievanhetfreatischvlak (ziebijlage47).
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DEHUIDIGENATUURWAARDEN
Algemeen
Eengetalsmatigebenaderingvandenatuurwaardenwordtgegeveninbijlage55.Amfibieënenvogelswerdennietonderzocht.
Vegetatie
AlleentweemoerasjestenoostenvandeBloemstraatbehoren
instriktezintothetonderzoekgebied (binnen1kmvande
Zuid-Willemsvaart).Hetzuidelijkemoerasjeheeftveelopen
water;menvindtersoortenalsMattenbies,Kleinelisdodde,
Waterzuring,Riet,GelelisenGelewaterkers.Deloopwordt
begrensddoorGrauwewilgenenaandenoordzijdegaathet
moerasgeleidelijkover inhetweiland.Juistdezeovergang
isergwaardevolmetsoortenalsSnavelzegge,Wateraardbei,
Watertorkruid,Moeraswilgeroosje,Kattestaartenz..
HetwestelijkvandeBloemstraatgelegengedeeltebestaatuit
hogeropgaandmoerasbosvanSchietwilgenPopulier.
Aquatischemacrofauna
LangsdeZuid-Willemsvaartzijndedrassigeweilandenvia
kleineafvoergeultjesontwaterd.Verdernaarhetwesten,aan
deoostzijdevandeBloemstraat,staateenlagergelegendeel
vaneenweilandeengrootdeelvanhetjaaronderwater.
Hierdoor iseenmoerasjegevormdmethogepollen,waartussen
kleinepoeltjesmetgroforganischmateriaalopdebodem.Het
ondiepewater iszwakzuur,helderenoverhetalgemeensemipermanentvankarakter.Delevensgemeenschapiserzeerwaardevol.O.a.zijnerdezeldzamekeversAgabusunguicularisen
Hydraenapalustrisgevonden.
InhetoostelijkvandeBloemstraatgelegenmoerasbosstagneerthetwater.Erligteendikkesublaagopdebodem;het
water isookhiernogalvoedselrijk.Het(semi)permanente
moerasmettemporairnatteoeversherbergteennietrijkontwikkeldelevensgemeenschap.AlleenhetkevertjeLimnebiusalutaisvrijzeldzaam.Dittypemoerasisdelaatstedecennia
schaarsgeworden.
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De (voormalige)Kievitsloopzelfherbergteenlevensgemeenschap,diebestaatuitalgemeenvoorkomendesoorten,kenmerkendvoornogalvoedselrijkstilstaandwatermeteendikke
sublaagopdebodem.Dedichtbegroeideoeverswordenin
natteperiodenoverstroomd;vermoedelijk ishiereenwat
waardevollerlevensgemeenschapontwikkeld.
VERANDERINGVANDENATUURWAARDEN
Dekanaalverbetering zalgeendirecteofindirecteinvloedop
ditgebiedhebben.Volgensdeberekeningen (Roijen,1984)zal
hiergeenhydrologischeveranderingoptreden.
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